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సమావేశాలలో పాల్గొంటున్నారు. ఒక (పత్యేక సాహిత్య విషయం పెన ఒక 

(ప్రధాన వక్త మాట్లాడటం, తరువాత చర్చ జరగటం ఈ సమావేశాల |పత్యేకత. 
1979 అక్టోబరు నుంచి 1980 ౩ సె పైంబరువరకు నాలుగవ సంవత్సరంలో జరిగిన 
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భూమికతో తెలుగు సాహిత్యాన్ని పరిశీలించాలనే దృష్టితో పన్నెండు శీర్షికల పైన 

ఉపన్యాస చర్చాకార్య[కమాలను “సారస్వత వేదిక" ఏర్పాటు చేసింది. 

ఈ ప్రణాళికకు “తెలుగు సాహిత్యం-మరోచూపు' అన్న పేరును సూచిం 
చింది (శ్రీదేవులపల్తి రామానుజరావుగారు. ఉపన్యాసవ్యాసక ర్తలందరూ విభిన్న 
దృక్పథాలకు సంబంధించిన వారు కొవటంవల్ల వ్యాసాలన్నీ ఒకే తోవలో నడీ 

చాయని చెప్పలేం, వొటిసి సమన్వయంచే సే [ప్రయత్నం సంపాదకీయ 

వ్యాసంలో జరిగింది. మొత్తం మీద ఈ తోవలోకొ త్త ప్రయత్నమిది. తరు 

వాత పరిశోధనలకు ఇది ఏమా[తం ఉపయోగించినా మేం కృతకృత్యులమైన శ్ర, 
ఒకటి రెండు వ్యాసాల సంక్షిప్త పపాఠాలు తయారుచేయట ౦లో మీ తుడు శ్రీ డి. 

చం[ద శఖర రెడ్డి తోడ్చడ్డాడు. హూపులు దిద్దటంలో (క్రీ డి. చల; [ద శేఖర రెడ్డి, 

శ్రీ ఎమ్. నరహరి సహాయం చేశారు. అయినా అచ్చు తప్పులు తప్పలేదు. థ్రీ 
_ఎమ్. నరహరి తయారుచేసిన ముఖ్యమైన తప్పొప కంల. పట్టికను పుస్తకం చివర 
చేర్చాం. ఉపన్యాస వ్యాసక ర్రలకి, సారస్వత వేడిక కార్యక్రమాలలో, పుస్తకం 

[ప్రచురణలో తోడ్పడ్డ ఐ వారికి కృతజ్ఞతలు, . 

హెదరాబాదు. కె. కె. రంగనాథాబార్యులు 
80-8.1౯81 _ సంచాలకుడు 

| సొఠస9త వేదిక. 
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తెలుగు సాహిత్యం ఎర కోపు 

క న EN రంగనాథాబాడ్యు లు 

చరిత జ నాహిత్యం 
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చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా ఏర్పడినా, ఈ రాజ్యాల ఎల్లలు, సరిహద్దులు ఎప్పటి 

కప్పుడు మారుతూ రాజకీయాలు. భౌగోళిక స్వరూప స్వభావాలు అస్థిరంగా 

ఉన్నా అధికార వర్గం స్వరూప స్వభావాలలో, ఆర్థిక సంబంధాలలో, భూముల 

స్వత్వ స్వామ్యాలకు సంబంధించిన విషయాలలో ఇంచుమించు దేశం అంతా 

ఒకే విధమైన వ్యవస్థ కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం భారత దేశరీలోని 
'పా.తీయ రాశ్యాల భూభాగాలన్నీ ద్వీపాలుగా, చీలికలుగా కాక నన్నిహితంగా 

ఉండటమే. యూరోపియన్ ప్యూడలిజానికి భారతదేశపు ప్యూడలికానికి కల 
[ప్రధాన భేదానికి కారణం కూడా ఇదే. యూ5ప్ ఖండంలోని రాజ్యాలు సన్నిహి 

తంగా చేరి లేక చిన్నచిన్న ద్వీపాఒటగా చీలి ఉండటం, సముదతీ గాల ద్వారా వస్తు 

వుల ఎగుమతి, దిగుమతి వ్యాపారం మీద వాటి ఆర్థిక వ్యవస్థ ఆధారపడి ఉండటం 

కనిపిస్తుంది. వాటి అర్థిక వ్యవస్థ వ్యవసాయం పైన ఆధారపడిలేదు బానెసవిధానం 
(పధానంగాఉండి బానిసలతో తయారు చేయించిన వస్తువుల మ ఎగుమతీ చేయటం, 

(పతిగా తమకు అవసరమైన ఆహార ధాన్యాలను దిగుమతి చేసుకోవటం జరిగేది. 

యూరోపియన్ వ్యూడల్ వ్యవస్థలో రాజకీయాలతో, పరిపాలనతో సంబంధం 
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ఉన్న పురోహిత వర్గం లేదు. రోమన్ చట్టం మొదలై న వాటిలో మతానికి, 

నై తిక విషయాలకు [ప్రాధాన్యం లేదు. అందువల్ల |బాహ్మణ సాహిత్యంలాంటిది 

ఆక్కడ కనిపించదు. ఇదే దశలో భారతదేశ పరిస్థితి దీనికి భిన్నంగా. 

ఉంటుంది. భారత ఉపఖండం సన్నిహితంగా చేరిఉన్న విస్తృతమైన భూభాగం. 

పరస్పర వ్యాపార సంబంధాల కారణంగా, అభివృద్ది చెందిన రేవుల కారణంగా 

ఉపఖండలలోని ఆసంక్యాక ౦గా ఉన్న [పాంతీయ రాజ్యాలు సంబంధాలులేని 

విడి భాగాలుగా చీలిపోలేదు విభిన్న రాజ్యాలను పరిపాలిస్తుండిన అధికార వర్గం 

ఆర్థికంగా, సాంస్కృతికనగా, పరిపాలనాపఠంగా సమాన స్వభావం కలిగి 
ఉండేది. ఫ్యూడల్ యుగం నాటి భారత దేశపు ఆర్థిక వ్యవస్థ (ప్రధానంగా 

భూమిపైన, వ్యవసాయం పైన ఆధారపడి ఉంది, కర్షకుల, రైతుల (శ్రమశక్తి 

పై ననే భూస్వాములు ఆధారపడి ఉన్నా యూరోపియన్ దేశాలలో కనిపించే 

కఠినమైన బాసీస విధానం ఇక్కడ కనిపించదు. భారతదేశ చరిత్రలో, 

ముఖ్యంగా ఫ్యూడల్ యుగంనాటి రాజకీయాలలో, పరిపాలనలో పురోహిత 

(వాహ్మణ వర్గానికి, మశానికి ప్రాధాన్యం ఉంది. ఈ కాలంనాటి భారతదేళం 

లోని [పాంతీయ భాషా సాహిత్యాలు ఆస్థాన, ఆస్థానేతరసాహిత్యాలుగా అభి 

వృద్ధి చెందాయి. ఆస్థాన సాహిత్యం ఫ్యూడల్ వ్యవస్థకు ఆనుకూలమై దానిని 

బలపరచటానికి ఉపయోగి ప్రే, ఆస్థానేతర సాహిత్యం ఫ్యూడల్ వ్యవస్థను, 
దానికనుకూల మైన కల వ్యవస్థనూ వ్యతిరేకిస్తూ భక్తి సాహిత్యంగా జనంలో 

వ్యాపించింది ఆయా [పాంతాలకు సంబంధించిన (ప్రత్యేకమైన చార్మితక కార 

ణాల వల్ల కొన్ని భాషలలోని లిఖిత సాహిత్య చర్మితలో ఆస్థాన సాహిత్యానికి 

[పాధాన్యం ఏర్పడగా, కొన్ని భాషలలో ఆస్థానేతిర సాహిత్యానికి సమ|పాధా 

న్యం, మరి కొన్నింటిలో ఎక్కువ పాధాన్యం కూడ కనిపిస్తుంది. ప్యూడల్ 

శక్తులు బలంగా ఉన్నచోట ఆస్థాన సాహిత్యం, ప్యూడల్ వ్యతిరేకమైన భక్తి. 
ఉఊద్యమాల్చాంటివి ఎక్కువగా ఉన్న చోట ఆస్థానేతర సాహిత్యం (పాధాన్యాన్ని 

పొందాయి. తెలుగులో ఆస్థాన సాహిత్యానికి, జౌ త్తరావా సాహిత్యాలలో అస్థానే 

తర సాహిత్యానికి పాధాక్యం కనిపిస్తుంది. ఆస్థాన సాహిత్యాలికై నా, ఆస్టానే 
లీ 

తక సాపాత్యానిక్షై నా మతమే పధాశ ప్రాతిపదికగా కనిపిస్తుంది 
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పై పరిస్థితులను దృష్టిలో ఉంచుకొని తెలుగు సాహిత్యాన్ని పరిశీలించ 
వలసి ఉంటుంది. ఉత్ప తి సాధనాలు, ఉత్స త్తి స ఎబంధాల్లో కొల| కమంలో 

వచ్చిన పరిణామాన్ని చెప్పటమే దేశ చరిత ఆయితే, ఆ సంబంధాలు సాహా 

త్యంలో ఎట్లా (పతివింబించాయో, డానికి ఆమగుణంగా సాపాత్యరూపాలు ఎట్టా 

సంతరించుకు న్నాయో చెప్పటమే సాహిత్య చరిత శిష్ట సాహిత్యం పేరుతో 

మనకి అందుబాటులో ఉన్న తెలుగులోని లిఖిత సాహిత్యం ఇలాంటి సాహ్హిత్య 

చరిత నిర్మాణానికి ఎంతవరకు ఉపకరిస్తుందో చెప్పటం కష్టమే. సంస్కృతీ 

సభ్యతలు మేధావి వర్షం స్కృష్టి ఆని, వారికి, వారిపైన ఆధారపడిన పాలక వర్గా 
నికి మా(త మే అవి సంబఎధించిశవనీ భారతదేశానికి సంబంధించినంతవరకు 

ఆ సంస్కృతి ఆధ్యాత్మిక విలువలు [పధానంగా కలిగి ఉందని, మతం, తత్వం, 

చట్టం, సాహిత్యం, సంగీతం, చితకళ మొదలైన ఉపరితల విషయాలన్నిం 

టిలో ఆధ్యాత్మికత (పతిబింబిస్తుందనే ఆభిపాయం ఒకటి ఉంది ఈ సంస్కృ 

తిని [పతిబింబించే సాహిత్యమే నిజమైన సాహత్యమనీ, దానికి సంబంధించిన 
చరితే నిజమైన చర్మిత అనీ వారి నమ్మకం సాహిత్యంలో సామాశిక పంస్థితుల 

పేరిట నగలలో, వస్తాలలోని రకాలు, భోజన పదార్భాలలోని వె విధ్యలు, కోప 

గృహాలు, వళ్యావాటికలు మొదలైన సంపన్న వర్ణాల భోగవస్తువుల వివరాలు 

మాత్రమే సాహిత్య విమర్శలలో కనిపిస్తున్నాయి. సమకాలీన సమాజ నిర్మాణం, 

ఆర్థిక వ్యవస్థ, ఉత్స తి సంబంధాలు- వీటివల్ల ఉత్పన్నమయ్యే వివిద వర్గాల 

మధ్య సంబంధాలు వీటి దృష్టితో సాహిత పరిశీలన జరుగవలసి ఉన్నది, 

తెలుగు సాహిత్యానికి, ఆ మాటకు వసే భారతీయ భాషా సాపాత్యాలకు సంబం 

ధించిన విమర్శ, చరిత, పరిశీలన రూపానికిచ్చిన |పాధాన్యం విషయానికివ్వ 
లేదు. ఇప్పటికీ పరిశోధనలు రూపంలో, ఒక విషయాన్ని చెప్పడంలో కవి 

ప్రదర్శించిన నై పుణ్యాన్ని, చమత్కారాన్ని, |పతిభను వివరించటంతో 

సంత్భ ప్రి పడుతున్నాయి. యాం|తికంగా కొలత బిద్దల పకారం రచనా శైలి, 

అనువాద పద్ధతులు మొదలై న వాటిని గురించి చెప్పటం, ఇతర సామాజిక 

దృగ్విషయాల నుంచి వేవుచేసి సాహిత్యానికి. ఒక (పత్యేక అ స్తిత్వాన్నిచ్చి 

చర్చించటం జరుగుతున్నది ఒక విషయాన్ని అభివ్య క్రీక రించే పద్ధతిలో ని 

కళాత్మక విలువలనుబట్రి ఒక రచనకు సాహిత్యం ఆ9, సృజనాత్మక రచన 

అని అంటున్న మాట నిజమే కాని అభివ్య క్రీకరణ పద్ధతిని, రచనా రూపాన్ని 
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నిర్ణయించేది కవి యొక్క సాంఘిక అ_సీ కం, కవి ఆశించే [ప్రయోజనం అని 

గు ర్రించగలిగినప్పుడే నిజమైన సాహిత్య చరిత నిర్మాణం జరుగుతుంది, 

భారతదేశానికి సంబంధించిన సామాజిక చరిత్రను పరిశీలించినప్పుడు 

(పతి మారిన దశలోను ఆ దశకు సరిపడకపోయినా పూర్వ పూర్వ దళలలోని 
సం|పదాయ భావాల |పభావం కనిపిస్తుంది. ఉత్పత్తి సంబంధాలలో, సామాజిక 

సంబంధాలలో (పధానమైన మార్పులు వచ్చినా, వస్తున్నా మారిన దశలోని 

ఆధికార వర్గానికి పూర్వు దశలలోని ఉత్ప త్రి సంబంధాల మూలంపెన ఏర్పడ్జి 

మత సంబంధమైన భావజాలం ఆదర్శం అవుతున్నది. మతమే చర్మిత కొక 

పోయినా, భారతదేశానికి సంబంధించినంతవరకు మత స్వరూప స్వభావాలలోని 

మార్పులు చర్నిత నిర్మాణానికి బాగా దోహదం చేస్తున్నాయి. దేశ చర్మితలో, 

ఆ నేపథ్యంలో వచ్చిన సాహిత్యంలో మతానికంత (పాధాన్యంఉంది. ఏ భారతీయ 

భాషా సా పాత్యానికీ, మరీ ముఖ్యంగా ఆస్థాన సాహిత్యానికి వా స్తవాలతోను, 

నిజమైన చర్మితతోను సంబంధం చాలా తక్కువ. చార్మితక [గంథాలని చెప్ప 

దగ్గ వాటిలో కూడా చాలా వరకు కల్పనలు చోటు చేసుకున్నాయి, దీనికితోడు 

(పతి దశలోను అధికార వర్గ భావ జాలంలో వైరుధ్యాలు కనిపిస్తాయి. ఈ 
వై రుధ్యాలన్నీ సాహిత్యంలో దర్శన మిసాయి. అనేక వృత్తులవారినుంచి, 

ఇతర జొతులనుంచి అసంఖ్యాకంగా కొత కులాలు ఏర్పడ్డ ఫ్యూడల్ దశలో 

కూడా సైద్ధాంతికంగా, సాంపదాయికంగా, మతపరంగా చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ 

కొనసాగింది. ఫ్యూడల్ యుగపు పరిపాలకులకు సా[మాజ్యయుగం నాటి 

చక్రవర్తులు ఆదర్శం. సమకాలీన సమాజం, సమాజంలో తమ అస్సిత్వం- 

సం|పదాయ భావజాలం- వీటివల్ల వెరుధ్యాలు ఉత్పన్నమౌతాయి. ఈవై రుధ్యాలు 

సాహిత్యంలో (పతిబింబించటం సహజం. ఆందులో కవి రచన [పాచిన 

సంస్కృత సాహిత్యగంథాలకు అనుసరణో. ఆనువాదమో అయినప్పుడు ఈ 

వైరుధ్యం కొట్టవచ్చినట్టు కనిపిస్తుంది. తను నివసిస్తున్న సమాజం, నాటి 

పరిస్థితులు, తాను అనుసరణకు, ఆనువాదానికి |గహిందిన |గంథంలోని భావ 

జాలం -వీటి పరస్పర వైరుధ్యాలు కవిని వెంటాడుతుంటాయి. తన కాలం నాటి 
సమాజం ఒక రకంగా ఉంచే తమ కోరుతున్నది, గొప్పదనుకుంబున్నదేమో 

తనకంటే వేయి సఎవత్సరాలముందు నెలకొన్న మత సంప్రదాయాలు సిద్ధాం 

తాలు, భావాఎి. విష గుంతో పాటు సాహిత్యరూపం విషయంలోను ఈ వైరుధ్యాలు 
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కనిపిస్తాయి. ఈ వైరుధ్యాలను గుర్తించి వేరు చేయగలిగికప్పుడే సమకాలీన 

పరిస్థికుఎను, సాహిత్క స్యరూప స్వభావాలను స3గ్గా అఎంచవావేమక ౨౦ మత, 

సామాజిక విషయాలకు సంబంధించి మూం భారతంలో, నన్నయ భారతంలో 

కనిపించే భేదాలకు కారణం ఏమిటి? (పాంతీ ను భాషగా తెలుగులో నన్నయతో 

[పారంభమైందని చెప్తున్న లిఖిత సాహిత్య న్వరూప స్వభావాలు ఆ విధంగా 

ఉండటానికి కారణం ఏమిటి ? దేశి, జాను తెనుగు మార్గాన్ననుసరిస్తున్నానని 
చెప్పుకున్నా పాల్కురికి నామన రచనలపైన మార్ష [ప్రభావం అంతగా ఎందుకు 

ఉంది? తిక్కన సాధించిన సమన్వయం ఏమిటి? తెలుగులో ఆస్థాన సాహిత్యాన్ని 

పరాకాష్ట దశకు చేర్చుటంలో శ్రీనాథుని పా ఏమిటి? భక కవి ఆయిన 

పోతన కౌత్తరావా భక్త కవులలా కాకుండా కవితా రూపాన్ని ఎన్నుకోవటంలో 

సంస్కృతీ కృత మైన మార్గ పద్ధతినే ఎందుకు ఎన్నుకున్నాడు ? అన్నమయ్య 

ర్రనల స్వరూప స్వభావాలను నిర్ణయిస్తున్నదేమిటి * ఏ ఆర్థిక, సామాజిక 

రిస్థితులు (పబం ధాల్దాంటి రచనలు రావటానికి కారణం అయ్యాయి ? (పబంధ 

యుగంలో ధూర్జటి కి గల (పత్యేకతలకు కారణం ఏమిటి ? యక్షగానాలేం చెపు 

న్నాయి? వేమనకున్న (పత్యేకత ఏమిటి? అతనిలోనే కనిపించే వై రుధ్యాలకు 
కారణంఏమిటి? 18,19 శతాబ్దుల నాటి శతకాలు ఆవిధంగా రావటం యాదృచ్చిక 

రి oe 

మేనా?-ఇలాంటి [ప్రశ్నలకు యాం! కంగా సమాధానాలు చెప్పటం సాధ్యం 

కాదు. సమకాలీన చరితను, సమాజాన్ని, భావ జాలాన్ని, అందులో కనిపించే 
వైరుధ్యాలను ఆర్థంచేసు కో గలిగి నప్పుడే కొంతవరకైనా సమాధానాలు అభిస్తాయి. 

సాహిత్యాన్ని బట్టి సమకాలీన సమాజాన్ని, చారిత్రక స్థితిగతులను మనం తెలుసు 
కోగలిగింది చాలా తక్కువ. ట్ చారి తకి పరిస్థితులలో అలాంటి సాహిత్యం 

వచ్చిందో చెప్పటమే మనం చేయగలిగిన పని. ఆయా రచనబకు గల చారిత్రక 

భూమికను తెలుసుకోవటానికి ఆ రచనల పైన మ్మాతమే ఆధారపడి లాభంలేదు. 
ఇతర త్ర పురావస్తు పరిశోధన, చరిితకు సంబంధించిన ఇతర రంగాలలోని 

ఆధారాలపైన నిర్మితమైన చగిత్రతో కొంత పూర్వ పరిచయం ఉన్నప్పుడు 
మామే [గంథ రచనాకాలంనాటి చార్మితక పరెస్టికులప, [గంథ రచనకు గల 

సంబంధం బోధపడుతుంది. విషయంలోను, రూపంలోను రచన ఆ విధంగా 

ఎందుకు ఉందో ఆర్థం అవుతుంది. దేశ చరి తకారునిలాగే, సాపాత్య చరత 

కారుడు కూడా చేయవలసింది గతాన్ని, గత సాహిత్యాన్నే గుష్డగా ఆభిమానించ 
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టమో లేక పూర్తిగా దాన్నుంచి తెగతెంపులు చేసుకోవడమో కాదు- వర్త 
మానాన్ని, వ ర్రమాన సాహిత్యాన్ని అవగాహన చేసుకోవటానికి కీలకంగా గత 

సాహిత్యాన్ని ఆర్థంచేసుకొనేట్టు చేయటం మాతమె. 

ఇరుగు పొరుగు సాహిత్యాలు 

భారత దేశ చరిత్రలో ప్యూడల్ యుగంలో సుమారుగా పది, పదకొండు 

శతాబ్దాలలో [పాంతీయ భాషా సాహిత్యాలు [పారంభమయ్యాయి. ఇడి ఫ్యూడల్ 

ఆనుకూల ఆస్థాన సాహిత్యం గాను, ఫ్యూడల్ వ్యతిరేక ఆస్థానేతర సాహిత్యం 

గాను వచ్చింది. వ్యూడల్ వ్యతి రేక సాహిత్యం ముఖ్యంగా భక్తి సాహిత్యంగా 

సపెంపొండింది. తెలుగు, కన్నడాలలో ఆస్థాన సాహిత్యానికి లిఖిత సాహిత్య 

చర్మితలో [పాధాన్యం లభిపై, ఆర్య భాషా కుటుంబానికి చెందిన జొ త్తరాహ 

భాషల్లో ఆస్థానేతర సాహిత్యానికి (పాధాన్యం లభించింది. ఉత్తర భారతంలో 

ఆస్థాన సాహిత్యం ముఖ్యంగా సంస్కృత సాహిత్యంకాగా, అస్థానేతర సాహిత్యం 

దేశీయ భాషలలో, దేశీయ పద్ధతులలో వచ్చింది. తెలుగు, కన్నడాలలో ఆస్థాన, 

ఆస్థానేతర సాహిత్యం తరం ఆ భాషలలోనే రెండు మార్గాలకు శ 

థీని పద్ధతులలో కనిపిస్తుంది. భాషలో, రూపంలో, ఛందంలో. సంస్కృతీకృత 

మెన పం మార్గంలో ఆస్థాన సాహిత్యమూ, దేశీయ మైన గీతాల రూపంలో, 

సాధారణ భాషలో. ఆస్థానేతర సాహిత్యమూ వచ్చింది. తమిళ సాహిత్య పరిస్థితి 

పీటికి భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. ఇతర క భాషా సాహిత్యాలకు చాలాకాలం 

ముందే, ఆర్యమతపు గాలులు త్మీవంగా వీయకముందే (కీ. స్ట [పారంభ 

శతాబ్దాలలోనే తమిళ లిఖిత సాహిత్య చరిత |పారంభమౌతుంది. సంస్కృతీ 

కరణ లేకండా భాషలోను, ఛందంలోను తన (పత్యేకతను మొదటి నుంచి 

నిలుపుకుంది తమిళం. తిరువళ్టువర్ , ఆవ్యయ్యార్ దేశీయ భాషలో, దేశీయ 

ఛందంలో సరళ రీతిలో సామాన్యులకు నీతి బోధ చేస్తూ రచనలు చేశారు. 
ఆ సాహిత్యం (గంథస్థమై లిఖితరూప శిష్ట సాహిత్య 'పనూహంలో భాగం 

అయింది, కి. శ 1.8, శతాబ్దుల నుంచే శైవ భకులై న నయనార్ల భక్తి 

గీతాలు, వె వెష్షవులై న ఆళ్వారుల భ్ క్తి (ప్రబంధాలు వచ్చాయి. జై న్ బౌద్ధ 

సాహిత్యాలు కూడా క్రీశ. 8,9 క తాబ్దుల్లో కనిపిస్తాయి, నంఏనా రలో, ఆళ్వా 

ర్హలో విభిన్న కులాలకు సంబంధించిన వాళ్లున్నారు. భి మార్గంలో కుల 
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భేదాలు, ఉచ్చ నీచ భేదాలు లేవని బోధించారు. సామాన్యులందరికీ ఉద్దేశించిన 

ఈ సాహిత్యం దేశీయ రూపాన్నే సంతరించుకుంది. 

జొ త్తరాహ (పాంతీయ భాషలలోని సాహిత్యాలు తెలుగు, కన్నడ సాహి 

త్యాల తరువాత కీ. శ. 192వ శతాబ్ది నుంచీ [పారంభమౌతాయి. మొదట వీర 

గాథల రూపంలో, తరువాత భక్తి సాహిత్యంగా ఈ సాహిత్యాలు వచ్చాయి. 

కుల భేదం లేకుండా అన్ని రకాల కులాల వాళ్ళూ ఈ భాషా సాహిత్యాలలో 

కనిపిసారు. సంపన్న భూ స్వాముల, మతాధికారుల ఆధిక్యాన్ని, ప్రాబల్యాన్ని 

నిరసించారీ కవులు. ఇవన్నీ మత రూపంలోనే జరిగాయి. స్థానిక భాషలలో 

దేశీయ మైన గీతాలు, గేయాలు, కీర్ల్గనల రూపంలో ఈ సాహిత్యం వచ్చింది. 

హిందువులు, ముస్టిములు ఇద్దరూ ఈ భక్తి మార్గంలో కలిశారు. విదేశాల 
నుంచి మహమ్మదీయుల దండయ్యాతలు, స్థానికంగా చిన్నచిన్నరాజుల, భూన్వా 

ముల ఆగడాలు ఈ రెంటికీ వ్యతిరేకంగా పోరాడవలసిన చార్మితక అవసరంగా 

ఈ సాహిత్యం వచ్చింది. స్థానిక జాతులకు సంబంధించిన చాలామంది 

మహమ్మదీయులుగా మతాంతరీకరణ పొందారు. మహమ్మదీయ మతంలో 

కుల భేదాలు లేక పోవటంవర్ణి, కింది. కులాలవాళ్ళకు చిన్న చిన్న 

వ్యాపారాలు చేసుకొనే హక్కుతో పాటు కొత్త జీవన మార్గాలను అనుసరించే 
అవకాశం ఆ మతం తఇవ్వటంవల్ర చాలామంది నిమ్న కులాలవారు ఆ మతంలో 

చేరారు. కాని దీనివల్ల వారి ఆర్థిక , సామాజిక స్థితిగతులలో ఆంతగా మార్పు 

వచ్చినట్టు కనిపించదు. ఆర్థిక ఆధిపత్యం మతంకంటే అంత బలవ తర 

మైంది. ఆర్థికంగా బడుగువర్షానికి సంబంధించిన ముస్తింటు కూడా ఈ భక్తి 

మార్గంలో చేరటానికి కారణం ఇదే. భూ స్వామ్య వ్యవస్థలో పిడకులకు పీడి 

తులు ఎదురు తిరగటంగా, చిన్న చిన్న వ్యాపారులనుంచి, వృత్తులవారినుంచి 

భక్తి ఉద్యమం, సాహిత్యం బయలుదేకింది. వ్యూడల్ వ్యతిరేక సాహిత్యానికి 

మత, సామాజిక రూపాన్నిచ్చారు భక కవు. వైఏభ్మాంము మాని ఐక్యతకు 

పచారం చేశారు. మక కర్మకాం౭డలకంటే భక్తికి ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు, 

హిందువులలోని వర్షభేదాలను నిరసించారు. ముస్తీంలలో ఉండే అధికార 

వర్గాన్ని ఎదిరించారు. రాజులనే కాదు మతాధికారులను కూడా ఎదిరిందారు. 

[(వజభాషలో సాహిత్యాన్ని వెలయించిన కబీరు మహమ్మదీయుడై న మాదేకుల 

వాడు. మరాఠీలో దర్జివాడ్డై న నామ్దేప్ కుల విధానంలో ఉన్న దుర్మార్గాలను 
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వ్యతిరేకించాడు. ఇతని రచనలు సికు,_ల మత గంథాలలో కూడా చేరాయి, 

కుమ్మర గోరాకుంభార్, కంసాలి నరహరి సోనార్, అస్పృతశ్యుడై న 

చోఖామేళా, మంగలి సేనాన్హవీ, చిన్న వ్యాపారి తుకారాం మొదలై నవాళ్ళకు 
మరారీ సాహిత్యంలో విశిష్ట్రసానం ఉంది. బెంగాలీలో “శూన్యపురాణం' అనే 

బౌద్ధ (గంథాన్ని రాసినవాడు ఆస్పృజ్యడై న రామాయి పండితుడు. సంస్కృత 

“గీత గోవింద' కర్త జయదేవుడు స్థానిక భాషలో భక్తి గీతాలు రచించాడు. | 

బెంగాల్లో చైతన్యుడు వైష్టవాన్ని కృష్ణ భక్తితో జోడించి అన్ని కులాల 
వాళ్ళకీ పవేళం ఇచ్చాడు. అంతకుముందే చండీదాసు రాధాకృష్ణుల ప్రణయ 

తత్వాన్ని ఆవిష్కరించాడు. బెంగాలీ సాహిత్యం 18వ శతాబ్దివరకు చైతన్య 

యుగంగా, వైష్ణవ భ క్రియుగంగా కొనసాగింది. ఆస్సామీలో శంకరదేవ్ ఈ 

మార్గానికి సంబంధించినవాడే. ఒరియాలో కూడా ఈ వై ష్టవ (పభావం ఉంది. 

సంస్కృతం తెలియని సిద్దేశ్యరి పిరిడియా అనే హద కర్షకుడు సరళాదాసు 

అనే పేరుతో సరళ భారతాన్ని ఒరియా భాషలో రచించాడు. మూలానికి ఏ 

మాతం సంబంధంలేని ఈ గంథంలో ఒరియా [పజల సామాజిక జీవనం 

దర్శనమిస్తుంది. మరొక ఒరియా కవి బలరామదాసు హరిజనులను ఉద్ధరించ 

టానికి రచినలు చేశాడు. పంజాబ్లో మహమ్మదీయులతో పాటు సకల వర్ణాల 

వారికి యోగమార్గ ద్వారాలు తెరిచాడు గోరఖ్నాథ్. సామాన్యులకుపయోగించే 
సూక్తులతో కవయిడి లత్ ద్యత్ మొదలై న వారితో కాశ్మీరీ సాహిత్యం మొద 

లయిండి.. ఇదే కాలంలో కర్ణాటకలో శివభ కులే లే చాలు కలభేధం లేకుండా 

అందరూ సమానమేనని విరశెవ మతానికి సంబంధిం )న బసవడు బోధించాడు, 

(క్రీశ. 16వ శతాబ్దం నాటి దాస సాహిత్యం కూడా కుల వ్యవస్థను వ్యతి 
రేకించింది. 

తెలుగు లిఖిత సాహిత్య (ప్రారంభం 
చరిత. కందినంతవరకు తెలుగు లిఖిత సాహి త్యం! పధానంగా ఆస్థాన 

సాహిత్యంగా, మార్ష పద్ధతిలో (పారంభమైంది. ఈ పి షయంలో తెలు 

సాహిత్యాసికి కన్నడ సౌపాత్యంతో ఎక్కువగా పోలిక ఎన్నాయి. మొదటి 

కన్నడ కవులు చాలామంది జైనులైనా సామాజిక, రాజకీయ, ఆర్థిక స్వరూప 

స్వభావాలను పరిశీలించినప్పుడు కన్నడ సాహిత్యం తెలుగు సాహిత్యం కంటే 
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భిన్న మైందికాదు,. రెండింటిలోనూ రాచరికాన్ని క్రీ రించే గుణం [ప్రధానంగా కసి 

పిస్తుంది, సంస్కృతీకరణ (పధానాంశాలు రెండింటిలోనూ సమానమే. కాని 

కన్నడంలో కుల భేదాలులేవని చెప్పిన వీరశైవ సాహిత్యం, దాస సాహిత్యం 

వంటి దేశీయ సావాత్యమార్గాలు లిఖిత సాహిత్య ప్రవాహంలో కొంతవరకైనా 
చోటు చేసుకున్నాయి. తెలుగులో అటువంటి సాహిత్యం లభించినంతవరకు 

చాలా తక్కువ. ఉన్న వాటిని కూడా [ప్రధాన సాహిత్య మత మార్గాలు చర్మితకు 

ఆందనివ్వకుండా కబళించి ఉంటాయి, కర్మ |పధాన స్మార్తశ్రివం లేక |బాహ్మణ 

మతం 1 (పధానంగా, వర్ణాశ్రమ ధర్మ రక్షణ ఆదర్శంగా, వ్యూడల్ వ్యవస్థను 

ఐలపరచటం లక్ష్యంగా, పురాణ పద్ధతులూ, కావ్యరచనా ధోరణులు మి[శితమై, 

భావజాలంలో, భాషలో, రూపంలో సంస్కృతీకరణం (ప్రధానంగా, ఆస్థాన 

పండిత సాహిత్యంగా తెలుగు సాహిత్యం |[పారంభ మౌతుంది. సంస్కృత పండి 

తుల ఆదీనంలో పండిత సాహిత్య భాషా, శైలులు సాధారణ భాషా, శైలుల కంచే 

భిన్నంగా నన్నయకు రెండు మూడు వందల సంవత్సరాలకు ముందే స్థిర పడ్డాయి. 

సుమారు ఇతర [పాంతీయ భాషలలో వచ్చిన భారతాలక ంటే భిన్నమైందీ, 

వి స్పృతమెందీ. తెలుగులో తొలి లిఖిత రచన. అయిన భారతం. అనేక పయో 

జనాల సమాహాఠ రూపంగా వచ్చింది నన్నయ భారతం. (బ్రాహ్మణ మత ధర్మా 

నికి పతీకగా, ఉపాథ్యానాలతోపాటు అశువర్హించిన ధార్మిక కావ్యంగా, రాచరిక 

వ్యవస్థకు కీర్తించే గంథంగా, కావ్యధోరణులను కూడా కలుపుకున్న లౌకిక 
కావ్యంగా, సంస్కృతీకరణకు ప్రతీకగా, దేశీయ రచనామార్గానికి భిన్నంగా 

తెలుగు భారతం దర్శనమిస్తుంది. చదువుకున్నవారితో సంబంధంలేని సాహిత్యం 

తప్పిస్తే దేశిమార్గాన్ని అనుసరిస్తున్నామని చెప్పుకున్న కవులను కూడా ఈ 

1... చారతకదశలో ఒక ప్రత్యేక వ్యవస్థను సూచించేదిగా మాత్రమే 
“(బ్రాహ్మణ మతం” ఆనే పేరును వాడుతున్నాను, ఇది మౌలికంగా 

వె దిక కాలంనాటి వ్యవస్థకు భిన్న మెంది. ఈరోజు 'హిందూ మతం' ఆని 

వ్యవహరిస్తున్న దానికున్నంత విస్తృత పరిధి దీనికి లేదు. స్మృతులు 
(ప్రమాణంగా కలిగి చదువుకున్న |బాహ్మణ వర్గానికి లేక మేధావి వర్గానికి, 
వారి తోడ్పాటుగల ప్యూడల్ పాలక వర్ణానికి (ప్రాధాన్యం గల వ్యవస్ళే 

“బాహ్మణ మతి వ్యవస్థ, 

ii) 
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మార్గం (ప్రభావితం చేసింది. తమిళంలో నన్నయకు చాలాకాలం ముందే లిఖిత 

సాహిత్యంలో భాగమైన సాహిత్య విధానాలకు, నన్నయకు సమకాఅంలోనూ, 

తరువాతా జొత్తరాహ భాషలలో వచ్చిన భ క్తి (ప్రధానమైన సహెహితీరీతులకు ఇది 

భిన్నమైంది. గతకాలంనాటి ఆదర్శాలు, సమకాలంనాటి పరిస్థితులు -వీటి 

వైరుధ్యాలు నన్నయ భారతంలో కనిపిస్తాయి. రాజకీయంగా సా[మాజ్యాలు 

ఛిన్నాభిన్నమైనా, రాజ్యాల భౌగోళిక స్వరూప స్వభావాలు ఎప్పటికప్పుడు 

మారుతూ ఉన్నా, ఆర్థిక సంబంధాలలో మార్పులు వచ్చినా స్మామాజ్యాల కొలం 

నాటి భావజాలం, స్పృహ నన్నయాది కవులను వెంటాడటం చూడవచ్చు. భాష 

ప్రాంతీయ భాష ఆయినా, వస్తువు, భావాలు, రచనా విధానం మొదలైన అన్ని 

విషయాలను సా|మాజ్యకా లంనాటి సంస్కృత సాహిత్యం నుంచి దిగుమతి చేసు 

కోవటం తెలుగు సాహిత్యంలో కనిపిస్తుంది. మతంలో, మతస్థాపకుల బోధన 

పరిస్థితులలో మార్పులు వచ్చినా తరువాతి వారికి [పమాణాలై నకప్రే-నన్న మ 

సాహత్య స్వరూప స్వభావాలు నన్నయ తరువాత సుమారు తొమ్మిది వందల 

సంవత్సరాల వరకు తరువాత కవులకు (పమాణాలయ్యాయి. 

పదకొండవ శ తాబ్బంనాటి తెలుగు దేశంలోని అస్థిర రాజకీయ పరిస్థితు 

లలో వ్యూడల్ పాలకవర్గంపైన, బాహ్మణ వర్గంపైన విశ్వాసాన్ని కలిగించే 

(పయత్నంలో జరిగిన కళాత్మక రచనే తెలుగు భారతం, 

నన్నయకు తిక్కనకు మధ్య 

నన్నయ కాలానికే ఉన్న రాజకీయ అస్థిరత్వం నన్నయ ' తరువాత 

మరింత వి స్తరంచింది. చోళ సామాజ్యాని కి రాజై ఆక్కడి నుంచే వేంగి 

దేశాన్ని కూడా పరిపాలించాడు రాజరాజనరేం_4ని కొడుకైన కులోత్తుంగ 

చోళుడు. కులోత్తుంగ చోళుని తరువాత వేంగి పశ్చివం చాళుక్యుల వశం ఆయింది. 

పశ్చిమ చాళుక్యుల (పతినిధులుగా వెలనాటి చోడు€) వేంగిని పరిపాలించారు. 

వెలనాటి చోడులతోపొటు పాకనాటి పొత్రపి చోడుల, ఇంకా [పాబల్యానికి రాని 

తెబుగు చోడులు, హైహయవంశీయులు ఆంధధగెళంలోని భిన్న పాంఠాలను 

పరిపాలిస్తున్నారు. కాకతి ప్రోలరాజు కూడా పశ్చిను చాళుక్యులకు (పతినిధిగా 

ఉన్నాడు. రు దదేవు (క్రీ.శ. 1168-1195)ని కాలంలో కాకతీయ సా|మాజ్యం 
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విస్తరించి నిలదొక్కుకునేవరకు తెలుగుదేశంలో చాలా భాగం చాళుక్య చోడు 

లకు, పె్చిము చాళుక్యులకు మధ్య నేతులు మారుతూ వచ్చింది. 

మతపరంగా కూడా ఈ అస్థిర స్థితి కనిపిస్తుంది. బౌద్ధం సుమారుగా 
తన అ స్తత్వాన్ని ఎప్పుడో కోల్పోయింది. జె నం, శైవం, వై నవం ఈ కాలంలో 

కనిపిస్తాయి. విభిన్న శైవ కాఖలు వై నానికి | వ్యతిరేకంగా eng ఉత్త 

రంలో ఒరిస్సా, బెంగాల్, ఆస్సాంలలోని వైష్ణవం, దక్షిణంనుంచి రామానుజుని 

వై ష్టవం యొక్క గాలులు వీస్తున్నాయి. ఆయా మతాలకు జనంలో ఉండే 

పలుకుబడిని బట్టి మతాలను గాని, మత కాఖలనుగాని పాలకులు అనుసరించారు. 

వీటిల్లో వివిధ శాఖలకు చెందిన శ్రైవానిదే పైచేయిగా ఉంది. తెలుగుదేశంలో 
సహజంగా దీనికి సంబంధించిన సాహిత్యమే ఎక్కువగా వచ్చింది. భక్తి 

[ప్రధానమైన వైష్ణవం ఉతర భారతంలో వ్యాపించినట్టుగానే దక్షిణంలో శవం 

వ్యాపించింది. పాపపత, కాలాముఖ, వీరశైవ, ఆరాధ్య శాఖలకు చెందిన ఇవా 

లలో పాపపత శైవం (క్రీశ. ఒకటవ శతాబ్దం నుంచి తెలుగు దేశంలో కనిపి 

స్తుంది. ఉత్తర భారతంలో పాశుపత శైవం బౌద్ధాన్ని ఆణచిరాగా, పాపపత 

చై వానికి వ్యతిరేకంగా భ కి పధానమైన వైష్టవం వ్యాపించింది. దక్షిణంలో 

జై నానికి పోతీగా తవం అనేక శాఖలతో, రూపాలతో వ్యాపించింది. తమిళ 

దేశంలో భక్తి (ప్రధానంగా ప్రారంభమైన నయనార్భ శైవం తరువాత కాలంలో 
కర్ణాటక, తమిళ దేశాలలో కాలాముఖ శైవంగా రూపొందింది. ఆ కాలంలో 

సైద్ధాంతికంగానై నా సర్వసమానత్వాన్ని బోధిస్తూ, భోజన, వైద్య, విద్యా, 

వసతి సౌకర్యాలను కలిగిస్తూ జనంపైన పలుకుబడి కలిగి పాలకుల అండను 

కూడా పొందిన జైన వసదులకు పోటీగా కాలాముఖ శైవ మఠాలు ఏర్పడ్డాయి. 

నయనార్హ భక్తి శవానికి 8, 9 శతాబ్దులనాటికి రాజపోవణ కూడా అభించే 

నరికి దీనికి అనుకూల మైన పు. ఏర్పడింది. కాలాముఖులు వర్ణ (పాధా 

న్యాన్ని అంగీకరిస్తూనే | (్రాహ్మణేతరులకుకూడా స్థానాన్ని కల్పించారు. జై నంలో 
లాగే న్రీలకూ సై సం ఇచ్చారు. శూ దులు దానభావంతో తగిన స్థానాన్ని పొంద 

వచ్చు. 'కుమారసంభవ' కర నన్నెచోడుడు, “కుమార సంభవం'లోని 

దారిద్య విదావణదశకంలో కని పించే రామేశ్వర పండితుడు కాలాముఖానికి 
చెందినవారే. కాకతీయులలో గణపతి దేవ చ్మకవరి వరకు కాలాముఖ శ్రైవం 
ఉంది. శ్రీశైలం, అలంపురం కాలాముఖ వానికి కేం|దాలుగా ఉండేవి. 
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కరాఓకలో కాలాముఖం తరువాత బసవడితో వీరశె వం వ్యాపించింది. బసవడు 

కుల, క్రీ భేదం లేకుండా శివభక్తు లైన వారందరూ సమానమేనన్నాడు. “ఎట్టి 

కులమైననేమీ? శివలింగమున్న వాడె కులజుండు”” అని బోధించాడు. వైదిక 

కర్యకాండలను, జంతుబలిని తన రచనలలో నిరసించాడు. ఉపనయన దీక్షను 

విసర్టించాడు. జైనానికి వ్యతిరేకంగా సామాన్యులందరినీ ఆకర్షించటానికి అను 
కూలంగా ఉన్నందున కాలాముఖు లందరూ వీర శై వాన్ని ఆంగీక రించారు. 

[క్రమంగా కాలాముఖులు చాలా మంది వీరశె వంలో కలసిపోయారు. బసవడు' 
తన భావాలసు [ప్రచారం చేయటానికి సరళమైన భాషలో, వచనాలలో రచన 

చేశాడు జైనం మాతమే ఆందరినీ సకూనంగా గు ర్రిస్తుందనే సిద్ధాంతాన్ని 

౭చటానికి వీరశైవం పోటీ పడింది జైనం, శెవం రెండూ పరిపాలకుల పెన 

తమ ప్రభావాన్ని నిలబెట్టుకోవటానికి పోటీ పడుతున్న రోజులవి. అవసర మైతే 
హాంసశను కూడా అవలంబించటంవల్ల శై వానిది పెచేయి ఆయింది. 

రో, 

తెలుగుదేశంలోని శైవం దీనిని కొంత భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. గణపతి 
దేవుని దగ్గరనుంచి పావపతకై వానికి ప్రాచుర్యం ఏర్పడింది. శ్రైవమార్గంలో 
పండిత [తయంగా గు ర్రింపు పొందిన శ్రీపతి, మల్లిః' కున, మంచన పఠడితులు 

ముగ్గురూ శైవం సవైదికి మని నిరూపించే ప్రయత్నం చేశారు. మొదటి శైవ 
కొవిగా చెప్పుకోదగిన మల్లికార్జున పండితారాధ్యుడు వర్ణాశమ ధర్మాలనుతిరస్క 
రించకుండా ఆరాధ్య శైవ మార్గాన్ననుస రించాడు. బసవడి విరశై వ భక్తి క్రి 
మీద ఆసక్తి, వర్ణ వ్యవస్థపెన ఆభిమానం ఈ రెంటినీ సమన్వయం చేయలేక 
క క్తి మీంది వలపు [వాహ్మ్యంబుతో బోత్తుపాయళేను నేను బసవలింగ'' అని 

i డు పండితుడు. రాజకీయంగా పావపతానికి చెండిన గోళకి 
అకు పలుకుబడి ఉండేద. ఈ మఠాలు చిన్న చిన్న సంస్థానాలుగాను, 

జో 

గ్ ibe 

పతులు సంస్థానా నాధిపతులుగానూ బలపడటం కనిపిస్తుంది. 3 వమతా 
3 రాజగురువులుగా ఉంటూ రాజకీయాలలో (పధాన స్థానం వహించేవారు. 

క య గణపతిదేవుడు రాజగురువై న విశ్వేశ్వర శివాచార్యుడి చెప్పు చేతలలో 
ంచేవాడు. గణపతిదేవుడి దగ్గరికి 1 రాచకార్యానికి వచ్చిన తిక్కన వి శ్వేశ్వరుణ్ణి జ wr: ము 
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బసవడి వీరశైవ [ప్రభావం తెలుగు దేశంపైన చాలా తక్కువగానే 

కనిపిస్తుంది. కర్ణాటకలో ఉన్నంత జైనం బలంగా లేకపోవటమే దానికి 

పోటీగా వచ్చిన వీరతై వం అంతగా వ్యాపించక పోవటానికి కారణమేమో, 

తెలుగు దేశంలో. ఇంతవరకు పాల్కురికి సోమనను వీరశైవ శాఖకు చెం ందిన. 

వాడుగా పేర్కొనటం జరుగుతున్నది. ఆతనిదైనా అచ్చమైన వీరశె. వమార్షంగా. 

కనిపించదు. బసవడి భక్తి మార్గ (ప్రధానమైన వీర శె వానికి ప్రాధాన్యం 

ఇస్తూనే పండితారాధ్యుణ్ణి కూడా సమానంగా ఆదరించాడు సోమన... భకి 

విషయంలో బసవడిని, వేద |ప్రామాణ్యాది విషయాలలో పండితుజ్జి అనుసరిస్తూ: 
“బసవ పురాణాన్ని', “పండితారాధ్య చరి|తి'నూ రచించాడు. సోమన ఎక్కడా 

వైదికాచార గర్హణ చేయలేదు. తెలుగు దేశంలో సమన్వయం ఈ విధంగా, 
మొదలై ంది. మొదటినుంచీ వైరుధ్యాల సంగమాన్నే సమన్వ్థయంగాశే పేర్కానటం 

జరుగుతున్న ది. ఈ వై రుధ్యాలస్నీ సమన్వయం బరిట సోమన. సాహిత్యంలో 

కూడా కనిపిస్తాయి. వీరశైవ మార్గాన్నవలంబించినా సోమనది శుద్ధ వీరశైవం 
కానట్టుగానే రచనలో దేశి మార్గాన్ననుసరిస్తున్నానని చెప్పుకున్నా అది శుద్ధ దేశి 
మార్గం కాదు. వీటన్నింటికి పధాన కారణం సోమన పండితుడు కావటమే. 

దేశిమార్గమని ద్విపదని అనుసరించినా “తొమ్మిది రసములు తొలుకాడు దాని, 

యిమ్మడి వర్ణన లెసగంగ ద్విగుణ, మగు నలంకారంబులసలారు దాని, ద్విగు 

ణార్థ భావముల్ దీటుకొనంగ'' అని సంస్కృత ఆలంకార శాస్త్ర మర్యాద్నల్ని 

పేర్కొనకుండా ఉండలేక పోయాడు. “అల్పాక్షరముల ననల్పా ర్ణ రచన, 
కల్పించుటయె కాదె కవి వివేకంబు'” అంటూనే ఆలాంటి రచన "చేయలేక 

పోయాడు. జాను తెనుగు [పసన్నతకు కారణం అంటూనే సంస త భూయిష్ట 

మైన పండిత భాషనే వాడాడు. సమకాలంలో కవి ఆ స్త్రీత్వం పై పెన ఆపహప్రష్ష 

భావజాలం అందులో కనిపించే వె వైరుధ్యాలు సాహిత్యంలో ఎట్టా (పతిబి: బి 

స్తాయో, సాహిత్య . రూపాన్ని నిర్ణయించటంలో ఎట్టా (ప్రధాన పాత్రను 
వహిసాయో చెప్పటానికి పాల్కురికి సోమన సాహిత్యం వధాన సిదిర్శనం. 

ఇదే కాలంలో తెలుగు దేశంలో ' వై వ్షవంకూడా కొంత కనిపిస్తుంది. 

దాయాదులమధ్య జరిగిన “పల్నాటి యుద్ధా'న్ని శైవ, వైష్టవాల మధ్య జరిగిన 
పోరాటంగా పేర్కానటం సంప్రదాయంగా ఉంది. శవానికి సంబంధించిన 

నాగము వా యపరాణ, వైష్ణవానికి సంబంధి చిన [బహ్మనాయడు ఇరువై పులా 
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నాయకత్వం వహించారు. ఇక్కడ కుల, శాథా భేదాలు లేనిది శై వలకాదు, 
[(బహ్మనాయడు ఆనుసరించిన వై ష్టవం. దీనితోపాటు ఆన్ని మతాలను కలుపు 

కొని వచ్చే [పయత్నం కూడా మరొక వై పు కనిపిస్తుంది. రుదదేవుని కాలంలో 

మల్లిరెడ్డి అనే దండనాథుడు శ్రైవ, వైష్ణవ, జైన, బౌద్ధాలు అనే మత భేదాలు 
సమస్యా హేతువులనీ, అన్నిటికీ దేవుడొక్కడే అని పేర్కొంటూ ఇరవై యొక... 

శీవాలయాలు కట్టించాడని శాసనాలు చాటుతున్నాయి, 

సమన్వయం 

మత, రాజకీయ, సామాజిక రంగాలతో పాటు సారస్వత రంగంలో 

కూడా ఏర్పడిన ఆనైక్యతను తొలగించి సమన్వయాన్ని సాధించటానికి జన్మిం 

చిన అవతారపురుషునిగా తిక్కనను సాహిత్య చరితలు, దేశ చరితలు 

పేర్కొంటున్నాయి. భారతంలో హరిహరనాథ తత్వాన్ని ఆశయించటాన్ని 

ఆధారంగా చేసుకొని ఈ సిద్ధాంతం బయలుదేరింది. ఈ సమన్వయ. సిద్ధాం 

తాన్ని చర్చించేముందు a vO తత్వం తిక్కన సో పజ్ఞమా 2 ఆనే 

విషయాన్ని పరిశీలించ వలసి ఉంటుంది. హరిహర తత్వం శివుడూ, విష్ణువు 

ఒకడే అనే “శివాయ విష్టురాపాయ శివరూపాయ విష్ణవే' వంటి స్తోత్రాల . నుంచి 

ఉదయించింది కాదు. హరిహరులను మి[శరూపంలో దర్శించే [పయత్న ౭లో . 

పుద్చంది ఈ తత్వం. కీ. శ. 6వ శతాబ్దీనాటికే హరి హర నాథత త్యం 

నేపాల్లో ఉందని చెప్పటానికి ఆధారాలు ఉన్నాయి. అర్ధ నారీశ్వరుని 

పద్ధతిలో హరిహరుల మిశరూపాన్ని చెక్క_వలసిందిగా ఒక శిల్సిని ఆదేశించి 
నట్టు (కీ. శ. 6వ శతాబ్దినాటి ఒక శాసనంలో ఉంది. 'స్కాందపురాణం' 

లోని నేపాల మాహాత్మ్యంలో ఈ హరిహర తత్వానికి సంబంధించిన ఆంశాలు 

ఉన్నాయి. బుద్ధుడితో పాటు, ఇతర స్థానిక దేవతలనందరినీ ఆవతారాల 

రూపంలో కలుపుకున్న వైష్టవం, బౌద్ధాన్ని రూపుమాపీన శైవం - ఈ రెండు 

మతాలను సమన్వయం చేసే రూపంలో హరిహర తత్వం ఉత్తర భారతంలో 

బయలుదేరింది. రెండు భిన్న ఆర్థిక వర్గాలను కలిపే ప్రయత్నంలో హరిహర 
తత్వం రూపొందిందని కొందరి అభి పాయం. : చిన్న చిన్న రైతులు, వ్యాపా 

రులు, వృత్తులవారు భ క్రి (ప్రధానమైన వైష్ణవ మతానుయాయులు. పెద్ద పెద్ద. 
భూ స్వాములు, వ్యూడల్ సాలకులు శౌెవులు, ఈ రెండు వర్గాల మధ? 

లి 
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సయోధ్యకూర్చే [ప్రయత్నమే మతపరంగా హరిహర రూపాన్ని పొందిందని, - 

భిన్న ఆర్థిక వర్గాల స్వపయోజనాలు ఎప్పుడూ భిన్నంగానే ఉంటాయి. కాబట్టి. 

ఈ సయోధ్య ఎక్కువకాలం నిలువలేక పోయిందని కొందరు చార్మితకులు భావి. 

స్తున్నారు. తిక్కన కాలానికి ఒక [పత్యేక ఆర్థిక పునాదిమీద ఏర్పడ్డ తత్వంగా: 

కాక ఒక (పత్యేక దైవంగా హరిహర నాథుడు మిగిలాడు. దానికి ఆదై ఏత 
పరమైన తాత్వికతను సమన్వయించే ప్రయత్నం చేశాడు తిక్కన. తిక్కనకు 

ముందే కర్ణాటకలోను, పసుత తెలంగాణంలోను హరిహరారాధన ఉండి 

ఉండాలి, రెండవ [పోలరాజు కొడుకులలో ఒకడికి హరిహర రాజనే పేరుంది. 

గణపతి దేవుడి పట్టమహిషి కాక మరొక భార్యకు జనించిన కొడుకులలో ఒక 
డికి కూడ హరిహరుడనే పేరుంది. నిర్వచనోత్తర రామాయణ కాలంనాటికి 
తిక్కన 'మహేశ్వరాం[ఘి కమలధ్యానై క శీలుడు' మ్మాతమే. ఓరుగల్లుకు వచ్చిన 

తరువాతే హరిహరనాథుడి పై పెన భక్తి కుదిరి ఉండాలి. కాని తిక్కన (పథానంగా 

స్మార్త మార్గానికి చెందినవాడు. 

ఆయితే తిక్కన సాధించాడనుకుంటున్న సమన్వయం ఏమిటి? “గణపతి 

దేవుడు తిక్కన మం(తాంగ ఫలంగా మనుమసిద్ధికోసం సేనాసహాయం చేయటం. 

కాకతీయ స్మామాజ్య నిర్మాణ-- ప బిష్టతలకు తున చేసిన, చేస్తున్న పయత్నం 

లోని ఒక భాగం'' అయినప్పుడు తిక్కన సాధించిన రాజకీయ సమన్వయం: 
ఆంటూ [ప్రత్యేకంగా ఏమీలేదు. ఇక మతపర మైన సమన్వయం సంగతి. శైవ 

వె ష్టవాలతోపాటు జైనం కూడా తిక్కన కాలంలో ఊది. కాని ఈ సమన్వ 

యంలో జైనం లేదు. తాను వైదికం ఆనుకుంటున్న విభిన్న వర్గాలను మాత మే 
తిక్కన కలిపే (ప్రయత్నం చేశాడని చెప్పాలి. “పాప సమృద్దులు, వేడ 
విరుద్దులు,వాద సమృద్ధులు జైన బౌద్దుల( బిలిపించి పట్టి వాదించి యోడించె”... 

“ఆ వసదులెల్లం గూల దోయించియ గూడ నా దై వముల నామమంతయు 
మునుముట్ట నణ చి.. .మునిజై న వసతు లొప్పగా( గూల దోయించి నటి కించి' 

యందజ a నులనటు( జంపి చెండి చిందరవందరచేసి చక్కాడె'' అని సిద్ధేశ్వర 

చరిత్ర చెప్తున్నది. ఇందులో ఉత్తర భాగాన్ని తిక్కన విషయంలో ఉండే 
ఉదాత్ర భావనకారణంగా అంగీకరి చలేక పోయినా పూర్వభాగంలో కొంతైనా 
సత్యం ఉన్నదని అంగీకరి ఫ్రై అవ్షైదికమైన జైన, బౌద్ధాలకు విరుద్ధంగా, 
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హరిహరతత్వం పేరిట అద్వైతాన్ని, వై దికమతం పేరిట కర్మపధానమైన 
[(వాహ్మణమతాన్ని నన్నయ మార్గంలో నిలబెట్టే [ప్రయత్నమే తిక్కన చేశాడని: 

తెలుస్తుంది. అందుకే “వేదములకు నఖిలన్కృతి, వొదములకు బహుపురాణ 

వర్గంబులకున్ , వాదైన చోటులను దా, మూదల ధర్మార్థకామమోక్షస్థితికిన్ 

ఆని భారత రచన కొనసాగించాడు. అయితే ““వై దికమార్గనిషమగు వర్తన 

ముందగ నిర్వహించు” నే '*భేదములేని భక్రిమతినిర్మల వృ త్రిగా “నన్నయ. 
తరువాత, తనకుముందు విస్తరించిన భక్రి మార్గాన్ని కూడా జోడించే. 
(పయత్నం చేశాడు, నన్న యలాగే తిక్కనకూడా ఆస్థాన కవిగానే మొద 

లయ్యాడు. ఒక చిన్న రాజ్యాన్ని పాలించిన మనుమసిద్ధిని సూర్యవంశానికి 

చెందినవాడిగా పేర్కొని “అమ్మను మనృ పతికభ్యుదయమ్ము ''గ 'నిర్వచ 

నో తర రామాయణ” రచన చేయటంలో ఇది కనిపిస్తుంది. తనకుముందు, 

తన  సమక్షాలంలో కర్ణాటక వీరశె వంలో,' తమిళ దేశపు ఆళ్వార్ల సాహిత్యంలో; 

4 _తరాది వై వ్షవంలో కనిపించే కులభేద రాహిత్యం అనే (ప్రధానాంశాన్ని 

గుర్తించని తిక్కన సామాజిక సమన్వయం సాధించాడనటానికి ఆధారాలు "లేవు... 

రచనారూపంలో కూడా [ప్రధానంగా నన్నయ మార్గాన్నే ఆనుసరించిన తిక్కన 

సారస్వత రంగంలో సాధించిన సమన్వయం అంటూకూడా ఏదీలేదు. ఆయితే 
మార్గసాహిత్యంలో తిక్కనకు (ప్రత్యేకస్థానం ఉన్నది. దానికి కారణం ఆయన. 
జీవన విధానం, ఆనుభన పరిధి విసృృతమైంది కావటమే. ఆయన లోకాను 
భవం, రాజకీయ జీవితం, వివిధ రంగాల వారితో అతనికి ఉండే సంబంధం. 

విషయ వైవిధ్యం కల భారత రచనకు తోడ్పడ్డాయి. నెల్టూరునుంచి ఓరుగల్లు 
వరకు ఆయనచేసిన పర్యటనం, కొంతవరకైనా అతనికి జనంతో ఉండే 
సంబంధం తెలుగు భాష జీవాన్ని, నుడికారాన్ని పట్టియిచ్చిన కారణంగా దేశ్య 
పవ [పధానమైన భాషను భారత రచనలో ఆనుసరించటానికి అవకాశం లభించింది, a 

భి సాహిత్యం 

శ్రీనాథుడితో తెలుగులో ఆస్థాన కవిత్వం పరాకాష్టను పొందింది. 
భ్రనాసకు ఈశ్వరార్చన కళా కీలుడు. స (గ్రంథాలన్నీ శివపారమ్యబోధ 
కాలు, శ్రీ ా ధుడు (పధానంగా స్మా స. వానికి సంబంధించిన వాడు. తెలుగు దేశం 

నా 

న్వు నిక ్న రాజ్యాలుగా విడిపోయి ఉన్న దళలోఅస్థానం ఆస్థానం తిరిగాడు, 
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రాజులకు, మం|తు ౨కు, (శేష్టులకు అవసరాన్ని బట్టి తన రచనలను ఆంకీతం 

చేశాడు. కాబట్టి పురాణాలను ఖండాలుగా, భాగాలుగా రచించవలసి వచ్చింది. 

కవిత బీవికగా, గంథ రచనా |వయమోజనం ఉదరపోషణంగా పరిణమించింది. 

తెలుగు సాహిత్యంలో ఏక వస్తుక మైన కావ్యక వితకు వీజం పడింది. శ్రీనాథుడి 

అంత్యదశకు ఆనాటి రాజకీయ, ఆర్థిక, మత పరిస్థితుల దృషాః చూచినప్పుడు 

మాతమే కారణాలు లభిసాయి. రాజమహేం[దవరం రెడ్డి రాజ్యాన్ని జయించిన 

ఓ(ఢధగజపతులు సాహిత్యాన్ని అంతగా పోషించినవారు కారు. సుమారు పద్దెని 

మిదో శ తాబ్బంవరకు ఒరియా సాహిత్యం రాజుల నాశయించిన సాహిత్యంగా 

రాలేదు. కాబట్టి ఓ్యృఢరాజులు తెలుగు సాహిత్యాన్ని పోషంచే పస క్తేలేదు ఆ 

కొలంలో ఒరియా సాహిత్యం వైష్షవ మత [పాబల్యంతో నిండి ఉంది. కుల 

తారతమ్యాలు లేకుండా అందరినీ ఆకట్టుకున్న వైష్ణవ భక్రి ఆకాలంలో వ్యాపిం 

చింది. ఓృఢ గజపతులకాలంలో ఒరియాలో |పజారంజకంగా భారతాన్ని 

రచించిన సరళా దాసు ఆస్థాన కవి కాదు; హదుడై కర్షక వృత్తిని చేపట్టిన 
వాడు. కాబట్టి ఆస్థాన తోషణను కోల్పోయిన శ్రీనాథుడు [బతుకు చెరువుకు 

మార్గాంతరంగా భూమిని ఆశయించక తప్పలేదు. 

ఆస్థాన కవితకు పరాకాష్టగా నిలచిన శ్రీనాథుడికి ఇంచుమించు సమ 

కాలంలో భిన్నమైన వ్య క్రిత్వంతో నిలచినవాడు పోతన. పోతనను గురించిన 
కథలలోని సత్యాసత్యాలు, '“ఇమ్మను జేశ్వరాధముల కమ్మి'' అన్న పద్యం 

పోతన రచించిందేనా కాదా? అన్న విషయంలోని వివాదాలు పక్కన పెడితే: 

భాగవతాన్ని సమకాలీన పాలకుల కెవరికీ అంకితం ఇవ్వలేదన్నది [గంథం 

ఆవతారికవల్రనే స్పష్టం. పోతన భక్త కవిగా తెలుగు దేశంలో పసిద్ధుడు. కాని 
కీ. శ. 8,9 శతాబ్దులకే తమిళ దేశంలో కనిపించే ఆళ్వారుల భ క్రి మార్గానికి, 

తనకు సమకాలంలోను, తరువాతా ఉత్తర భారతంలోని వైష్ణవ భక్త కవుల 
మార్గానికి భిన్నంగా కనిపిస్తాడు. క్రీ.శ. 12వ శతాబ్ది నాటి బెంగాల్ -ఒరిస్సా 
[పాంత పు “గీత గోవింద కర్త జయదేవుని రాధాకృష్ణ (పణజయతత్య (పభావం 

పోతనమీద ఉంది. కాని [ప్రధాన మత మార్గాం విషయంలోగాని, రచనా 

మాక్గంలోగాని “ఒనరన్ నన్నయ తిక్కనాది కవు లీయుర్విన్ పురాణావళుల్ 

తెలుగు” చేసిన మార్గమె పోతనది. దక్షిణదేశ పు ఆళ్వారులలో ,ఉత్తర దేశపు 

వైష్టవ.భ క్రకవులలో కుల నిరసన రూపంలో కనిపించే ఫౌహూాజికాయ కాని, 
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వారనుసరించి నట్టు దేశీయ రచనా మార్గాలు కాని హోతనలో లేవు. సంస్కృతం 

లోను, తెలుగు భాగవతంలోను ఏకాదశ స్కంధంలో ఆళ్వారుల [పస క్రి ఉన్నా- 

ఆ మార్గంలోనివాడు కాదు పోతన. కులంతో సంబంధం లేకుండా, జ్ఞాన, కర్మ 

మార్గాలతో సంబంధం లేకుండా [ప్రపన్ను డెవడై నా మోక్షార్డుడని ' బోధించిన. 

రామానుజుడి మార్గానికి కూడా సంబంధించినవాడు కాదొయన. ““పృురుషలు- 

వర్ణాశమ ధర్మ భేదంబులం జేయు ధర్మంబునకు మాధవుడు సంతోషించుటయే 

సిద్ధి" అన్నది పోతన భక్తికి లక్ష్యం. ఉత్తరాదిలో వైష్ణవ మతానుయాయులు 

శివానుయాయుల్ని సుమారు అస్పృవ్యలుగా చూసిన సందర్భాలున్నాయి... 

దానికి కారణం ఒక దశలో ఈ రెండు మతాలు రెండు భిన్న ఆర్థిక వర్గాలకు. 

(పాతినిధ్యం వపాంచటం కావచ్చు. ఈ వైరుధ్యం పోతనలో కనిపించదు. 

“చేతులారంగ శివుని పూజించా'లన్న పోతన వంశానుగతంగా స్మార్త శ్రైవుడు. 

ఉతర దెళంలో చెప్పులు కు ల్దేవాడై న రాయిదాన్ దూదేకుల వాడైన కబీర్ 

మొదలై నవారిని |భాహ్మణ తాత్వికుడు గురువు ఆయిన రామానందుడు అంగీ 

కరించాడు. కాని పోతన ఒక ఆర్థిక వర్గానికి (ప్రాతినిధ్యం వహించే భక్తి" 
ఉద:మ నిర్మాత కాడు పోతనకు ముందే తెలుగు దేశంలో “సింహగిరి వచన 

ములు' రచించిన కష్టమాచార్యులు కుల|పస కిలెని వైైష్టవాన్ని (ప్రచారం 

చేశాడు “శ్రీ వైష్టవులె పరమ సాధకులు. శ్రీ వైష్టవుచే [బాహ్మణులు.. 

హరిభ కి లేని విద్వాంసుని కంచెను, హరి కీర్తనలు సేయునత(డె కులజుండు. _ 

శ్వపచుండై ననేమి ? ఏ వర్గంబై ననేమి ? ద్విజునికంచె నాతడె కులజుండు ', 
అని బోధించాడు కృష్ణమాచార్యులు. పోతన ఈ మార్గంలోని భ కుడు కూడా 

కాడు. పోతన భాగవతంలో భ కి పారవశ్యంతో తొణకిసలాడే భాగాలు వదిలేస్తే 
తక్కిన భాగాలు వర్ణాశ్రమ (పాధాన్యసూచకాలు, క్ష|తియ పాధాన్య బోధకాలు.. 

పోతన రాచరిక వ్యవస్థనే వ్యతిరేకించినవాడు కాదు. _భాగవతానికి కృతిపతి . 

అయిన రామి 'రాజముఖ్యుడిని, “రాజ శేఖరుడ'ని పేర్కాంటాడు పోతన. 

బహుశా సమకాలీనులై న చిన్న చిన్న పరిపాలకులు క్షత్రియులు కానందున 

ఆతని దృష్టిలో ప *పాలనార్హత లేని వాళ్ళేమో ? కారణం ద్వాదశ స్కంధంలోని 

భవిష్కన్నరపాల రాజ్యపరిపాలన కాల నిర్ణయానువర్టనంలో ని “బలవంతుడై న 

వా(డే, కులహినుండై న దొడ్డగుణవంతుడగున్ , గలిమియు బలిమియు(గలిగిన, 

నిలలోపల _ రాజతండె యేమనవచ్చున్ "”, “హ్నదులును, మ్హేచ్చు 
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లును, |బహ్మతేజోహీనులయిన |బ్రాహ్మణులును భూభాగంబులు పరిపాలింతురు” 

అన్న ఆభిప్రాయాలు కావచ్చు ఆయినా పోతనకు వచ్చిన [ప చారానికి, పజ 

లలో అభిమానానికి కారణం కనీసం సమకాలీన పఎపాలకులకు భాగవతాన్ని 

అంకితం చేయకపోవటం, ఆస్థాన కవిగా కొనసాగకపోవటం, భక్తి మార్గాన్ని 

అనుసరించటం. పోతన భక్తి పారవళ్యానికి తార్కాణమైన భాగాలే భాగవతంలో 

ఎక్కు వగా | పచారాన్ని పొందాయి. పోతనది |పధానంగా మార్గ పద్ధతికి 

సంబంధించిన కవిత అయినా భక్తి దానికి ఆప లక్షణాన్ని, గీత లక్షణాన్ని 

ఆపాదించింది. [పాచీన కవులలో పోతనకు ఉండే ఈ _పత్యేకతల వలననే 

అతజ్జి గురించి కథలనేకం [ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. చాటువులు వచ్చాయి. 

ఈ కథలకనుకూలంగా ఉండే ఇతరుల పద్యాలు కూడా పోతన పేరిట [పచా 

రంలోకి వచ్చాయి. 

కాని ఆళ్వారుల, బెత్తరాహులై న వైష్టవ భక్త కవుల మార్గంలో 

కుల నిరసన, కీర్తనల రూపంలో దేశీయ రచన, సాధారణ భాష - 
వీటిని అనుసరించిన కవిగా అన్నమాచార్యులను గుర్తించవలసి ఉంటుంది. 
“మెండైన [బాహ్మణు(డు- మెట్టు భూమి యొకటే చండాలు(డుండేటి సరి భూమి 

యొక దే”, “కందువగు హీనాధిక ములిందు లేవు, అందరికీ శ్రీహరే అంతరాత్మ”, 

“పరమగు వేదాంత పఠన దొరకియ సదా హరిందలచలేని సన్యాసికంటే, మరగి 

పసురము దినడి మాలయైనను వాణె పరమాత్మ గొలచినను బ్రాహ్మణో త్ర 
ము(డు”, “ఎలమి హరిదాసు లేజాతియైననేమి ? తలమేల ? కులమేల ? తపమె 
కారణము” అని కుల భేదాలను నిరసించాడు అన్నమయ్య. వెంక టేశ్వరుని 

పణయతత్యం, భక్తి, సామాబికాంశమిశిశమై భాషలో, రచనలో సారళ్యాన్నీ, 

దేశీయతను, సామాన్యతను సంతరించుకున్న అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనలు 
ఇతర భాషలలోని వెష్టవ భ క్రి గీతాల్హాంటి వే. 

(ప్రబంధ నాహెత్యం 

తెలుగు దేశంలో 15, 16 శతాద్దాలనాటికి (క్రమంగా శైవం స్థానంలో 

ష్షవం బలపడింది. కాని భ క్రిమార్గంలోని వైెష్ణవంలో (ప్రధానమైన కుల 

రసన మాతం ఈ వై ష్షవానికి లేదు. దానికి కారణం అది రాజమతం. 

కాటమే భారతదేశపు భూస్వామ్య రాచరిక వ్యవస్థలో అనివార్యంగా ఉండే 

peu 

లి 
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చాతుఠ్వర్ణ్య వ్యవస్థ పేరిటి అధికారవర్గ [పాబల్యం, (బాహ్మణవర్ష (ప్రాధాన్యం. 

పటిష్టం అయింది విజయనగర సా|మాజ్యకాలంలో. అనేక కాసనాలు విజయ 

నగర రాజులను వర్ణాశ్రమ ధర్మరక్షకులుగా పేర్కొంటున్నాయి. విజయ 

నగర సామా[జ్యం వి సరించి అధికారం కేం్చదీక్సుత మైనా రాజుకు! పతినిధులుగా 

రాజ్యంలోని భిన్న [ప్రాంతాలను పరిపాలించిన అమరనాయకులు, పాలెగాళ్లు 

భూమిసాగుపెన పన్నులను నిర్ణయించే అధికారం కలిగి ఉండేవారు. పధ్నాలు 

గవ శతాబ్ద మధ్యభాగంనుండి డబ్బు రూపంలో పన్నులు వసూలు చేయటం 

మొదలైంది. దీనికితోడు చెల్లించవలసిన పన్ను చట్ట [ప్రకారం ఆరింట ఒక 

వంతే అయినా ఆమర నాయకుల ఇష్టం 'పకారం అది మారుతుండేది. ఒక్కొా-క్క 

సారి ఈ పన్ను తొంభై శాతం వరకు ఉఊండేది. వీటిని భరించలేని రైతులు 

భూములను వదలి ఇతర [పాంతాలకు తరలి వెళ్తుండేవారు. ఎక్కువమంది 

తరలివెళ్ళిపోయే సందర్భాలలో కొన్ని మినహాయింపులు ఇస్తుండేవారు. ఆముక్త 
మాల్యదలోని కొన్ని పద్యాలు (1V 287) ఈ విషయాన్ని బలపరుస్తున్నాయి. 

స్థానిక భూస్వాములకు వ్యతిరేకంగా రైతులు తిరుగుబాట్లు చేసినట్టు కూడా 

శాసనాలు చెప్తున్నాయి. దేవాలయాలకు విస్తారమైన టంత 
ఈ కాలంలో దేవాలయాలు ఆర్థిక, సాంస్కృతిక క | ఉండేవి. 

ఉత్సవాలు, యా(తికుల రాకపోకల కారణంగా చేతివృత్తుల వారు, వ్యాపారవర్గాలు 

దేవాలయాలచుట్టు పట్ట స్థిర పడ్డారు. డేవాళలయాల ఆదాయంతో వ్యాపారం, వడ్డీ 

వ్యాపారం కూడా సాగే3 డబ్బురూపంలో పన్నులు వసూలు చేయటం, వాణిజ్య 

వ్యాపారాలు, వాణిజ్య వస్తువులను తయారుచేసే చేతివృ త్త తులవారి కేం ద్రీకరణ-= 

పీణి కారణంగా పట్టణ బీవితం, నగర స సంస్కృతి ఆభివ వృద్ధి చెందింది. ఆందుకే 

ఈ కాలపు నగరాలు స=పన్నంగా, ఆహ్లాదకరంగా, వ[జవై డూర్యాలతో, రక 

రకాల [పజలతో, విపెధ వృత్తులవారితో చూడ ముచ్చటగా ఉండేవి. విజయ 

నగర రాజుల రాణీవాసపు సంఖ్య వేల సంఖ్యలో ఉండేవి. రాజులకు నచ్చిన 

స్త్రీలంతా రాణీవాసంలో చేరవలసిందే వేశ్యావృత్తి చట్టబద్ధ మైంది. ఈనాటి 

సాహితగం నగర సంస్క్మృతినే (పతిబింబిస్తున్నది. మాహాత్మ్య [గంథాలతో 

పాటు [పబంధాలుగా పేర్కొంటున్న రచనలన్నీ ఈ కోవలోనికే 

వస్తాయి నిగమశర్మలాంటి వారందరూ ఈ పట్టణ జీవితంనుంచి వచ్చిన 
వారే. కవిత్వం సుమారు ఆన్థానాలకే పరిమిత మౌతున్న దశ. 'నిరుప్త 
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0, రమణీ పియ దూతిక లు ఆవసరమయ్యాయికవులకు. దీనితో పాటు 

వైష్టవ మత పాబిల్యం, వై వై సవమతాచార్యులకు మతాను యోయులను శిక్షించటానికి, 

అవసర మైతే వెలివేయడానికి ఆధికారాలుండేవి. ఈ దశలో ధూరక్టటివంటి కవు 

లొకరిద్దరు ఉన్న పరిస్థితులను సిరసించినవారు కనిపిస్తారు. “రాజుల్మత్తులు 

వారి సేవ వక్లక పాతాల ఆని వ్య క్రిగతంగా తాను చూసిన దుర్మార్గాలను 

నిరసించినవాడే కాని రాచరిక వ్యవస్థనే కాదన్న వాడు కాదు. ధూర్జటి. అందు కే 

“సత్యదానద యాదుల్లల రాజున్ నా కొసగ'మంటాడు, తన కాలపు వై ష్లవ మతా 

చార్యుల నిరంకుశ త్వాన్ని “అయగారై చరియింప వచ్చుననే పద్యంలో నిర 

సించాడే కాని సంప్రదాయ వ్యవస్థను కాదనలేదు. కనీసం ఆన్నమయ్యలాగా 

కులభేదం లేని భ క్రిని టోధించలేదు. ఆందుకే ఆతడనుసరించిన రచనామార్షం 

మార్గ పద్ధతికి, సంబంధించిందే. ధూర్జటితో |పారంభమైన పరిపాలకుల, 

అధికారుల నిరసన ప్యూడల్ పాలన సుమారు విచ్చిన్నమౌతుండీన 19వ శతాబ్ది 

వరకు ఉన్న శతకకవులలో పరాకాష్టను పొందింది. సుమారుగా ఇటువంటి 

కవులు చాలామంది |బాహ్మణ కవులు* కులనిరసనవంటి సామాజికాంశ వీరిలో 

చాలామంది కవులలో. కనిపించదు. వ్యక్రిగత కోణంనుంచి. తమ ఆ స్పిత్వం 

దృష్టా మాత్రమే పాలకులను నిందించారు. విజయనగర రాజుల కాలంలో, 

అఆ తరువాతా రై తులనుంచీ, వృ త్రిపములవారినుంచీ తిరుగుబాట్టనెకం వచ్చినట్లు 

శాసనాలు చె పున్నా వారిని సంఘటితపరచే భ క్రి ఉద్యమంగాని, దేశీయమైన 

నిరసన కవిత్వంగాని వచ్చినట్లు కసిపించదు. వచ్చినా ఆది శిష్ట సాహిత్య 

చర్మితలో స్థానం సంపాడించుకోలేదు. [బాహ్మణేతర కవులైన రామరాజ 

భూషణుడు, చేమకూర వేంకటకవి వంటివారు ఆస్థాన కవులుగా [పధాన 

సాహిత్య [పవాహంలో భాగ మయ్యారు. తాళ్ళపాక తిమ్మక్క, మొల్రవంటివారు 

ఇంతకుముందే భ క్ర కవయ్యితులుగా సాంఘిక పునరుజ్జీవనానికి దోహదం చేస్తే 
16 వ శతాబ్దితరువాత కవయ్యితులు ఆస్థాన కవయితులుగా రాజుల శృ్చంగా 

రాన్ని వర్ణించటంలో ays పడ్డారు. 

(ప్రజాక వులు 

ఈ పరిస్థితులలో [ప్రధాన లిఖిత కవితా మార్గానికి భిన్నంగా కనిపించే 

కష న, తశ సంకలనం చేసిన పద్యాలలో వ రథ్యాలనేకం కనిపి పిస్తున్నా 
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సామాజిక, ఆర్థిక రంగాలలో వేమనవి ఆ నాటికి ఏప్పవాత్మక భావాలు. కులం 

విషయంలో, మూఢ సంప్రదాయాలు, ఆచారాల విషయంలో ఆయన భావాలు. 

హేతువాదం నుంచి ఉద్భవించాయి. మతాధిపతుల, మఠాఠథికారుల నిరంకుశ 

త్వాన్ని, వర్ణాధిక్యత పేరిట కొనసాగుతున్న ఆ|గజాతుల అహంకారాన్ని 

తీ వంగా ఖండించాడు వేమన. “తోటకూరకి, దొగ్గలాకులకి' కవిత్యం చెప్పే 

కవులను నిరసించాడు [గామాలను పట్టి పీడిస్తున్న కాపు, కరణాలను విమర్శిం 

చాడు. కుండన్నా, కుంభమన్నా -కొండన్నా, పర్వతంఅన్నా పరతత్వం ఒకటే 

అని భాష విషయంలో ఉండే వివాదాలను పరిహసించాడు. అయితే స్త్రీలను 

గురించిన ఆతని అభిపాయాలు, వాళ్ళను గురించి పలికిన అవాచ్యాలు ఆయన 

అరాచక జీఏతం నుంచి వచ్చినవై ఉండాలి. ఆ మాటలు తెలిసిన సామాజిక 

స్పృహగల కెవినుంచి వచ్చే మాటలు కావు. అందుకే వేమన రియాక్షన్’ కవి. 

తాను చూచిన దానికి వెంటనే స్పందించి కవిత్వం చెప్పాడు. అందుకే వైరుధ్యా 

లనేకం ఆతని భావాలలో కనిపిస్తాయి. ఆంతస్ఫూతంగా ఒక విధమైన *“డైరె 
శ్షన్' కనిపించదు. “శెవ వైష్షవాది షణ్మతా౨కు దేవుడొక్క డే” ఆని, “తత్వం 

ఒక టే" అని చెప్తూనే “శివుడు (బహ్మమనుచు స్కృతులెల్స బలుకంగ వేరె. 

దైవములను వెలయగొల్చి |బహ్మజనులు జూడ శ్ర షమయిపోయిరి'' అంటాడు. 

దీనికి కారణం “బహుళ పాపియెన (_బహ్మఘ్నుడై నను, నిరర్ణయాత్ముడైన, 
నీచుడైన మరణకాలమందు మమతలన్నియు మాని హరునింలప ముక్తుడవును 

వేమ** అనే అభ్మిపాయం గల శై వుడు కావటం కొవ ప్పు. '“తల్రి శూ దురాలు 

కొడుకు |బాహ్మణుడెట్టా'ఆని [ప్రశ్నించిన వేమన పద్యాలలోనే “చెలగి గృహము 

వనము కేతము దింజులకు దానమిచ్చినట్టి ధర్మపఏడు, బహఃళకాలమిలను 

పాలనజేయుచు, నిండు భోగములను నుండు వేమి అనే పద్యం కూడా కని 

పిస్తుంది. ఈ వై రుధ్యాలకు కొంతవరకు ఈ పద్యాలు వేమన వేరువేరు దళలలో 

చెప్పటం కారణం కావచ్చు. వేమన పేరిట భిన్న క్యక్తుల రాసినవి వేమన 

పద్యాలలో చేరటం కూడా మరొక కారణం కావచ్చు. శైలిని ట్టి, భావాలనుబట్టి 

ఆసలు వేమన పద్యాలను వేరుచేయగలిగినప్పుడు వమన వ్య క్రిత్వాన్ని మరింత 

స్పష్టంగా అంచనా వేయటానికి వీలుకలుగవచ్చు. ఏమైనా తనకాలపు సామాజిక 

మత పరిస్థితులను అద్దంపట్టిన కవిగా వేమన తెలుగుదేశపు సామాజిక చర్మితను 

ఆ నేపధ్యంలో సాహిత్యాన్ని అంచనా కట్టటాసికీ ఎంతో ఉపకరించే కవి. 
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పదిహేడవ శతాబ్దపు తెలుగు సాహిత్యంలో మరొక అభ్యుదయకరమైన 

ఆంగం కాలజ్ఞానత త్వాల రూపంలో వచ్చిన సాహిత్యం. కుల భేదాలను తిరస్క 

రించటం, అస్పృశ్యతను వ్యతి రేకించటంతో పాటు హిందూ, మహమ్మదీయ 

సమైక్యతను కూడా టోధించాడు పోతులూరి వీర్య బహ్మం. విజయనగర 

సా్యమాజ్యం పతనమై తెలుగుదేశంలో మహమ్మదీయ పరిపాలన ఏర్పడ్డ దశలో 

ఈ సాహిత్యం వచ్చింది. ఇతని శిష్యుడైన సిద్దప్ప దూదేకులవాడై న మహమ్మ 
దీయుడు. వీర [బహ్మం మార్గంలోనే తత్వాలను రచించినవాడు. వీరిద్దరు తమ 

కులవృత్తులను అనుసరిస్తూనే తమ భావాలను తమ రచనల ద్వారా |పచార౭ 
చేశారు. వివిధ వృత్తులకు సంబంధించిన జౌత్తరాహభ క్ర కవుల కోవలోకి 
వస్తారు వీరు. ఈ కోవలోని కవులెవ్యరు భక్తులనుంచి, శిష్యులనుంచి కట్నాలను 

కానుక లను స్వీకరిస్తూ మఠాధిపతులుగా రూపొందలేదు. అందుకే ఫ్యూడల్ 

పాంకుల అండదండలు వీరికి లభించలేదు. మఠాల రూపంలో చిన్న చిన్న 

సంస్థానాలను రూపొందించుకున్న మతాధిపతులు, ప్యూడల్ పాలకులు మామే 

పరస్పరం అండదండల నిచ్చుకున్నారు. వీర బహ్మం వంటి వారి సాహిత్యం 

రాజపోషణతో సంబంధం లేకుండా సామాన్యజనుల నాలుకపై (ప్రచారాన్ని 
పొందింది. ఆస్థాన సాహిత్యం, పండిత సాహిత్యం (పధానంగా సాగిన తెలుగు 

లిఖిత సాహిత్య చరిత్రలో ఈ కవులకి తగిన గుర్తింపు లేకపోవటం సహజమే. 

ఆధునిక సాహిత్య వీజాలు 

వేమనలో ప్రతిబింబించే పరిస్థితులు నెంకొన్న కాలంలో వచ్చిన 
సాహిత్యమే దక్షిణాం[ధ్ర వాజ్యయం. విజయనగర సామాజ్యం విచ్చిన్నమైన 

తరువాత తెలుగు నాయక రాజులు స్వతం(త్రులై తమిళ దేశంలో రాజ్యాలు 
స్థాపించి తెలుగు సాహిత్యానికి అండనిచ్చారు. రాజకీయ, ఆర్థిక పరిస్థితులలో ని 

అ స్తవ్యస్థ స్థితే సాసాత్య రంగంలోను కనిపిస్తుంది. సంప్రదాయంగా వస్తున్న 
ఆస్థాన నాహిత్యంతో పాటు, యక్షగానాలు, కీ ర్రనలు వంటి జనర -జక సాహిత్య 

రూపాలు కూడా వచ్చాయి. ఈ కాలంలో ఆస్థాన సాహిత్యం శృంగార్రైక 

సాహిత్యంగా, చ్మితబంధ కవితారూపంగా దిగజారింది. మరొకవైపు తెలుగు 

దేశంలో కుతుబ్ షాహీల పరిపాలనలో అచ్చతెనుగు కావ్యాలు వచ్చాయి, 

అంతకుముందు జాను తెనుగు పేరుతో పారంభమైన సాహిత్యం సంస్కృతీ 
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కరణ (పభావం నుంచి తప్పించుకోలేక పోయింది. తరువాత సంస్కృత భాషా 

పభావం మరింతగా సాహిత్యంలో పాతుకుపోయిన దశలో తమనిరసనకు 

[పతీకగానో, లేక [పయోగాత్మకంగానో అచ్చ తెనుగు కావ్యాలు రాసే 

ఉద్యమం బయలుదేరి ఉండాలి. ఇది కేవలం భాషాపరంగా మాతమే జరిగి 

ఉండాలి. కాని క్రమంగా ఆచ్చతెనుగు కావ్యాలు ఓష్ట్య, నిరోష్ట్య రచనల కోవలో 

భాగ మైపాయ్యాయి. నాయకరాజులకు కూడా వర్ణాశ్రమ ధర్మరక్షణ సాం[ప 
దాయిక మైన ఆదర్శం ఆయినా [బ్రాహ్మణ (ప్రాధాన్యం [కమంగా తగ్గింది. 

ఇంతకుముందులాగా ధన, కనక, భూదానాలతో సంతృ ప్తిపరచే ఆర్థిక పరిస్థి 

తులు పొయ్యాయి. - పన్నులు పెంచినా ఆదాయం యుద్ధాలకు, సైన్య రక్షణకు 

మాత్రమె సరిపోతున్నది. దానికి తోతు దాహ్మణుల తోపాటు, [బాహ్మణేతరులు 

లౌకిక విద్యలు నేర్చుకోవటం, రాజోద్యోగాలలో పధాన స్థానం ఆక మించటం, 

కొందరు కవులు కూడా కావటం అంతకుముందు [బాహ్మణులకుండే పత్యేకతను, 

(ప్రాధాన్యాన్ని తగ్గించింది. [క్రమంగా దేశీయ ఆర్థిక వ్యవస్థలో విదేశీయులు 
(పవేశించారు. స్నామాజ్యవాదానికి బీజాలు పడ్డాయి. ఆర్థికంగా, పరిపాలనా 

పరంగా స్వదేశీ సంస్థానాధిపతులు విదేశీయుల [పాబల్యంలోకి వచ్చారు. వారె 

సక్వాల, అధికారాల పంపకాల లావాదేవీలలో కవుల్ని, పండితుల్ని పోషించగ ల 

సోమతను కోల్పోయారు సంస్థానాధిపతులు. (గామస్థాయిలో మాతం మునసబు 

కరణాల పెత్తనం జనాన్ని పీడిస్తూనే ఉంది, మారిన పరిస్థి తులకు తట్టుకో లేని 

కవులు, ముఖ్యంగా (వాహ్మణ కవులు సంస్థానాధీశ్వ్యరులు మొదలుకొని కాపు 

కరణాల వరకు దూషిస్తూ శతకాలు రాశారు. వ్యక్తిగతంగా తమ అసంతృప్తిని 

_పకటించారు. కులవ్యవస్థ మిశ్రితం అవుతున్నందుకు విచారించారు. (బ్రాహ్మణే 

తర కవులను కాపు కవిత్వం”? అని అవహేళన చేయటం రామరాజ భూషణుడి 

దగ్గరే మొదలయింది. ఈ కాలం శతకాలలో ఇలాంటి అవహేళగలు ఇంకా 

ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. పై పరిస్థితులనుంచి పారిపోయిన కొందరు భక్తి, 

వైరాగ్య శతకాలు రాశారు. ఈ కవులందరూ భాషలో, అభివ్యక్రిలో స్వేచ్చను 

సాధించారు. పాప్యులర్ సాహిత్యంగా యక్షగానాలు మొదలైన దేశీప రచనలు, 

వాటిల్లో [పతిబింబించే సమకాలీన సమాజం, వచన [గంథాలు, వ్యావహారిక 

భాషను వి సృృతంగా వాడటం, శతకకవులలో కనిపించే స్వేచ్చ, వేమన, 
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'వీర్షజవ్మాం, సిద్దప్ప మొదలైనవారి రచనలు- వీటితో (క్రీ॥ళ॥ 17 వ శతాబి 
(a) a జ (1 

"నాటికే ఆధునిక సాహిత్య లక్షణాల ఛాయలు తెలుగులో పడ్డాయని చెప్పవచ్చు. 

ఉపసంహారం 

తెలుగు లిఖిత సాహిత్యం భారతదేశపు ఇతర |పాంతీయ భాషా 

సాహిత్యాల కంటే భిన్నంగా కనిపిస్తుంది. ఇతర (పాంతీయ భాషా సాహిత్యాలు 

[ప్రధానంగా దేశీయ సాహిత్యాలుగా, సామాన్య జనంకోసం వచ్చిన రచనలుగా 

కనిపిస్తే తెలుగు లిఖిత సాహిత్యం (పధానంగా ఆస్థాన సాహిత్యంగా, పండిత 

సాహిత్యంగా కొనసాగింది. ఒక దళలో చాలా కృృతిమంగా పరిణమించినా 

ఆస్థాన సాహిత్యంలో కళా. విలువలు 'ఉన్న తంగా రూపొందిన మాట కాదనటా 

నికి వీలలేదు. ఏ కళా సృష్టి అయినా మానవుని శ క్రి, సామర్థ్యాలకు చిహ్నమే. 

అయితే చరీత గమనంలో సాహపిత్యంగాని, ఇతర కళలుగాని నిర్వహించిన 

పాతను బట్టి వాటి స్వభావాన్ని నిర్వచించవలసి ఉంటుంది. దేశ చరి_తలో 

పాలకవర్గ భావజాలంలో కసిపించే వై రుధ్యాలన్నీ (బాహ్మణ మత [ప్రధానంగా 

సాగిన తెలుగు సాహిత్యంలోనూ (పతిబింబించాయి. అచ్చదేశీయమైన భాషలో 

గీతాలు, కీర్తనలు రాసిన అన్నమయ్య మొదలై న వారికి, నిజమైన |పజాసాహిత, 

నిర్మాతలైన వేమన, వీరబహ్మం, సిద్దప్ప మొదలైన వారికి (పధాన లిఖిత 

సాహిత్యంలో సరియైన గుర్తింపు లేదు. భావ విషయంలో స్వల్పమైన అపా 

మాణికతల కారణంగా భక్రి మార్గానికి సంబంధించిన పాల్కురికి సోమన్య 

పోతనలనే పండిత మార్గం హృదయ పూర్వకంగా కలుపుకోలేదు. ఈ కవు 

లందరూ రాయలసీమ, తెలంగాణా [పాంతాలకు చెందిన కవులై ఉండటం గమ 

నార్జం, అక )_ డి ఆర్థిక పరిస్థితులు, సరివాద్దు పాంతాలలోని ఉద్యమాల 

(ప్రభావం దీనికి కారణం కావచ్చు. వస్తువు, ధ్యేయం రచనారూపాన్ని, భాషను 

నిర్ణయించటంలో ప్రధాన పాత  వహిస్తాయనటం సోమన, పోతన, 

అన్నమయ్య, వేమన, వీర బహ్మం, సిద్దప్ప మొదలైన వారి రచనలను తుల 

నాత్మక పరిశీలనబే స్తే స్పవ్షమౌతుంది, 

111) 
(/ 
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తమిళ దేశంపైన ఆర్యమతపు గాలులు త్మీవంగా వీయక ముందే తమిళ 

సాహిత్యం [పారంభమైనందున ఆ సాహిత్యం, దేశీయతను, (పత్యేకతను నిలుపు 

కొని ఉండాలి. ఉత్తర భారతంలో స్థానిక భూస్వాములు అనుసరించిన దమన 

నీతితో పాటు, ఎప్పటి కప్పుడు ఉపె ప్పెనలావళ్చే విదేశీయుల, మహమ్మదీయుల 

దండయా[తలు కారణంగా, నిమ్న వర్గాలవారు, వృత్తి తిపనులవారు భ క్రిమార్గంలో 

ఏకం కావటంవల్ల తదనుగుణమైన దేశీయ సాహిత్యం [ప్రచారంలోకి వచ్చి పక కల; 

ఈ పరిస్థితులలో (ప్రాంతీయ సాహితంగా తెలుగు సాహిత్యం ఒక సాహిత్య 

ద్వీపంలా కనిపిస్తుంది. భాష [పొంతీయుమైందైనా ఉత్తర భారతంలో ఆస్థాన 

సాహీత్యంగా పెంపొందిన సంస్కృత సాహిత్య మార్గాలను కలుపుకొని తెలుగు 

లిఖిత సాహిత్యం కనిపిస్తుంది. దీనికితోడు ఉత్తర భారతంలో వ్యతిరేకతను 

ఎదుర్కొంటున్న వర్ణ (ప్రధానమూ, కర్మ [పధానమైన (బ్రాహ్మణ మతం దక్నీణ 

సరివాద్దు [ప్రాంతమైన తెలుగు దేశంలో కొంచెం నిలదొక్కుకున్నది. మొత్తం 

మీద తెలుగు లిఖిత సాహిత్య పరిణామం, స్ఫూలంగానే చెప్పగలిగినా, 'డేళ 

రాజకీయ, ఆర్థిక పరిణామాలను పతిబింబిస్తున్న దనటం స్పష్టం. తెలుగు దేశా 

నికి సంబంధించిన చరితను గురించి ఇంకా వివరమైన పరిశోధనలు జరిగితే 

ఈ సంబంధాన్ని మరింత సుష్పష్టంగా నిర్వచించటానికీ వీలు కలుగుతుంది. 



సం పదించిన భారి (తక (గంథాలు 
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University. 
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Prakashan. 
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Mahalingam, T. V. 1940. Administration and 

Social life under Vijayanagar. Madras: Madras 

University. 

Nandi, R. N. 1974. Origin and Nature of Saivite 

Monasticism. The case of Calamukhas. in Sharma, 

R. S. (Ed.) 1974: 95.128, 

Parabrahma Sasthry, P. V. 1978. The Kakatiyas. 
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Sharma. R. S. (Ed.) 1974. Indian Society: His- 

torical Probings in Memory of D. D. Kosambi. 

New Delhi: peoples Publishing home. 

Subrahmanyam, R.& Ramesan, N. (Ed.) 1978. 

Sri Mallampalli Somasekara Sarma Commemora- 

tion Volume. Hyderabad: Government of Andhra 

Pradesh. 

కాసె స్వర్వప్ప. సిద్ధేశ్వర చరిత. 

తెలుగు భాషా సమితి. విజ్ఞాన సర్వస్వము 8 వ భాగం, 



నత్త 

నన్నయుచారి తక భూమిక 

అ ర రః రంగనాథాచార్యులు 

భారతదేశ చరిత మధ్యయుగంలో తెలుగులో మొదటి సమగ లిఖిత 

సాహిత్య రచన నన్నయ భారతం వచ్చింది. ఈ మధ్యయుగంలో [క్రీ శ. 7వ 

శతాబ్ది నుంచి 12వ శతాబ్ది వరకూ ఫ్యూడల్ యుగం మొదటి డశ ఆని 

చారి తకుల అధి పాయం. ఈ కాలాన్ని ఫ్యూడల్ యుగం అనడానికి ముఖ్యంగా 

కారణాలు రెండు. 1. రాజ్యాన్నంతా తమ [ప్రత్యక్ష ఆధ్వర్యవంలో పరిపా 

లించిన మహా సాామాజ్యాలు విచ్చిన్నమై, చిన్న చిన్న రాజ్యాలు ఏర్పడి, పతి 

ఆంతరంలో కొంత స్వాతం[త్యం కలిగిన మండలాధీశుల, పాలెగాళ్ళ పరిపాలన 

[పారంభం కావడం, 2. భూమికి సంబంధించిన స్వత్వస్వామ్యాలు, శిస్తులు, 

వ్యవసాయం మొదలై నవాటికి సంబంధించిన ఆర్థిక వ్యవస్థ స్వరూప స్వభావాలు, 

ఈ ఆర్థిక పరిస్థితుల పైనే మతం, సాహిత్యం, సమాజం, చట్టం మొదలై నవాటీ 

స్వరూప స్వభావాలు ఆధారపడి ఉంటాయి. 

మౌర్య సా[మాజ్యం నుంచి [పారంభమైన సా(మాజ్య యుగంలో క్రీ.శ. 

8, 4, 5 శతాబ్దాలలో భారతదేశాన్ని పాలించిన గుప్తుల సా[మాజ్యం చివరిది. 

గుప్త వంశీయులు |క్రీ. శ. "వ శతాబ్ది వరకూ రాజ్యాన్ని పరిపాలించినా మహా 
సా్యమాజ్యంగా అది డీ. శ, రవ శతాబ్ది నాటికే అ స్తిత్వాన్ని కోల్పోయింది, 

గుప్తుల తర్వాత కొంచెం పెద్ద రాజ్యాలను పరిపాలించిన రాజవంశాలవారిలో 

గొడులు, ఘూర్ణరులు, మౌఖరులు మొదలై నవారు చెప్పుకోదగ్గవారు, ఫ్యూడల్ 

సంఐంధాలు లేకుండా (గ్రామస్థాయి వరకు స్యయంగా పరిపాలనను చూసుకున్న 

చివరి చకవ_ర్రి హర్షవర్ధనుడు. హర్షుడికి చాలా గొప్ప సైన్యం ఉండేదనీ, 
రాజ్యానికి వచ్చిన ఆరు సంవత్సరాలలో దాదాపు & తర దేశమంతా జయించాడనీ 

చరి[త చెప్తున్నది. దశ్నిణ భారతాన్ని కూడా జయించాలన్న ఆతని ఆశ 

నర్మదానదీ తీరంలో పక్సిమ చాళుక్య రాజు రెండవ పులకేశి చేతిలో ఓడిపోవ 
డంతో విఫలమైంది. మొత్తంమీద భారతదేశంలోని ఎక్కువ భాగాలు కలిసిన 
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రాజ్యాలలో సుమారు హర్ష సామ్రజ్యమే చివరిది. వార్షడి తర్వాత అతని 

స్మామాజ్యం ముక్కలై చిన్న చిన్న రాజ్యాలుగా విడిపోయింది. ఈ చిన్నచిన్న 

రాజ్యాలు పరస్పరం యుద్ధాలు చేసుకుంటూ, అవసరమైనప్పుడు సంధులు 

చేసుకుంటూ ఉండేవి. ఎప్పటికప్పుడు రూపురేఖలు మారుతూ స్థిరంగా లేని 

రాజకీయ దశ ఇది. 

బౌద్ధ సాహిత్యాన్ని బట్టి దక్షిణదేశ చరితను కీ. పూ. 6వ శతాబ్ది. 

నుంచి మాత మే పునర్నిర్మించడాని కవకాశం ఉంది. కోసల దేశానికి సంబం 

ధించిన బావరి అనే [బాహ్మణుడు దక్షిణాపథానికి వచ్చి గోదావరీ తీరంలో 

అస్సక జాతివారు నివపించే ప్రాంతంలో స్థిరపడ్డాడు. ఆతను తన శిష్యులతో, 

బాటు ఊంఛ వృత్తితో జీవించేవాడు. [కమంగా ఒక (గ్రామం వెలసింది. ఒక 

మహాయజ్ఞం కూడా నిర్వహించాడు. ముసలితనంలో తన శిష్యులను బుద్ధుడి, 

దగ్గరకు పంపించి సందేహాలను తీర్చుకుని బౌద్ధుడయ్యాడు. బావరి దక్షిణానికి 

వచ్చిన తర్వాతనే దక్షిణదేశం ఆహారాన్ని సేకరించుకునె దశనుంచి ఆహారో, 

త్సతి చేసుకునే దశకు వచ్చిఉండాలని చార్మితకుల ఊహ, పెన సర్యాన 

అస్సక జాతివారే తరువాత కాతవాహన వంశంగా రూపుదిద్దుకున్నారు. బావరి, 

సాం్యపదాయంలో కాతవాహనులు [వాహ్మణులను గౌరవించి యజ్ఞాలు చేళారు. 

శాతవాహనులు కీ. పూ. 221 నుంచి కీ.శ, ౨18 వరకు 489 సంవత్సరాలు 

దక్షిణాపథాన్ని పాలించారు. మొదటి పులోమావి, గౌతమీపు[త కాతకర్ణుల 

కాలంలో ఈ సా|మాజ్యం పూర్వాపర సము[దాల వరకూ, డీ త్తరంలో వింధ్య 

వరకూ వ్యాపించింది. తరువాత ఇశ్యారులు, బృహతృలాయనులు, ఆనంద. 

గోతులు, విష్ణుకుండినులు, పల్లవులు, చాళుక్యులు, పాండ్యులు, చోళులు, 

రాష్ట్రకూటులు దక్షిణ దేశాన్ని పరిపాలించినవారిలో చెప్పుకోదగ్గవారు. వీరిలో, 

చాళుక్ణ. వంశానికి చెందిన రెండవ పులకేశి హర్షవర్ధనుణ్ణి ఎదుర్కొని దక్షిణంలో. 

తన సా|మాజ్యాన్ని వి స్తరింపజేశాడు. ఈ |పధాన చాళుక్య వంశం నుంఛి 

అనేక శాఖలు బయల్లేరాయి. వీటిలో పూర్వాం[ధాన్ని పరిపాలించిన వేంగి లేక 

తూర్పు చాళుక్య వంశం (ప్రధానమైంది. ఈ వంశంలో మొదటివాడు రెండవ. 

పులకేశి తమ్ముడైన కుబ్జ విష్ణువర్ధనుడు. కోస్తా ఆం|ధ పాంతం అంగధా. 

తూర్పు చాతక్యుల పరిపాలనలో ఉండెది, రాయలసీమ, తెలంగాణా [పాంతాలు.. 
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మాతం' |[పధాన చాళుక్య వంశం అయిన బాదామి చాళుక్యుల ఆదీనంలోనే 

ఉండేవి. తరువాత కర్ణాటక తోపాటు ఈ [పాంతాన్ని రాష్ట్రకూటులు, ఆనంతర 

లేక కళ్యాణి చాళుక్యులు పరిపాలించారు. ఏళ్చుకాక వేములవాడ చాళుక్యులు 

తెలంగాణంలోని వేములవాడ పరిసర [పాంతాలనూ, ముదిగొండ చాళుక్యులు 

తెలంగాణా తూర్పు పాంతంలో కొంత భాగాన్ని పరిపాలించారు. తమిళ దేశంలో 

పాండ్యులనూ, పల్పవులనూ జయించి చోళులు తమిళనాడంతా తమ రాజ్యాన్ని 

వ్యాపింప జేశారు, 

కీ. మ Tal శతాబ్దుల మధ్య సుమారు 500 సంవత్సరాలు స్వతం[త 

రాజ్యాల మధ్య ఆధిపత్యం కోసం జరిగిన యుద్దాలు చరి|తలో పధానంగా 

కన్పిస్తాయి ఇద్దరు శతు రాజుల మధ్యా, సామంతుల మధ్యా, పాలెగాళ్ళ 

మధ్యా పోరాటాలు మా[తమేగాదు- పరస్పర విధ్వంసాలు, దోపిళ్లు, కొల్లగొట్టి 
డాలు- ఇవి ఈ కాలపు దక్షిణ భారతదేశ చరి|తలో, ముఖ్యంగా తెలుగుదేశానికి 

సంబంధించిన చర్మితలో (పధానాంళాలు. రెండవ పులకేశి రాష్ట్రకూట, కదంబ, 

గాంగ వంశీయులను జయించి సామాజ్యాన్ని విస్తరింప జేశాడు. తరువాత 

పల్లవులు బాదామితో సహా చాళుక్య రాజ్యాన్ని జయించి కౌంతకాలం పాలించారు, 

మళ్ళీ రాజ్యం చాళుక్యుల ఆధీనంలోకి వచ్చింది. రవ శతాద్ది మధ్యభాగంలో 

సామంతులై న రాష్ట్రకూటులు పశ్చిమ చాళుక్యులకు ఎదురుతిరిగి మొత్తం 

రాజ్యంమీద తమ ఆధిపత్యాన్ని స్థిరపరచుకున్నారు. రాష్ట్రకూటులకూ, తూర్పు 

చాళుక్క్యులకూ మధ్య పరస్పరం యుద్దాలూ, సంధులూ జరుగుతూ, ఈ రాజ్యాల 

రాజకీయ భౌగోళిక స్వరూపం స్థిరంగా ఉండేదికాదు. రెండవ విజయాదిత్యుడు 

రాష్ట్రకూటులతో 12 సంవత్సరాలు 108 యుద్ధాలు చేసి యుద్ధం జరిగిన 

(పాంతాల్లో 108 శివాలయాలు కట్టించాడట. గుణగ విజయాదిత్యుడి కాలంలో 

సా[మాజాాధిపత్యం కోసం రాష్ట్రకూటులకూ, తూర్పు చాళుక్యులకూ మధ్య 

పోటీ పెరిగింది. గుణగ విజయాదిత్యుడి కాలంలో జరిగిన అనేక దోపిళ్ళను 

గురించీ,. దహనకాండను గురించీ శాసనాలు చాటి చెప్తున్నాయి. ఆతని సేనాధి. 

పతి పండరంగడు నెల్లూరు దగ్గర 12 బోయ కొట్టాలను ముట్టడించి నెల్లూరికి 

నప్పు పెట్టాడు, అతడే డాహల |పాంతాన్ని ముట్టడించి రాజధాని కిరణ 

షురాన్ని దహించడమే కాకుండా ఆధునిక ఐ స్తరుకు రాజధాని అయిన చక్ర 
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కూటాన్ని కూడా భస్మం చేశాడు. చోళ రాజులు కూడా దోపిళ్ళూ, దహనాలూ 

ఆనేకం చేయించినట్టు చరిత్ర చెప్తున్నది. మొత్తంమీద తూర్పు చాళుక్య వంశీయు 

లవడా స్థిరంగా, శాంతీతో రాజ్యాన్ని పాలించినట్లు కనపడదు. తెలుగు 

చోడుడయిన జటాచోడ భీముడు (కి. థ్ 972.1002 ) తూర్పు చాళుక్య 

పరిపాలకుడు దానార్జవుణ్ణి చంపి 27 సంవత్సరాలు రాజ్యాన్ని పరిపాలించాడు. 

దానార్భవుని పు[తులు మొదటి శ _క్రివర్మ, విమలాడిత్యులు చోళ రాజుల్ని 

ఆ్మశయించారు. చోళ రాజైన ఒకటవ రాజరాజు సహాయంతో శక్తివర్మ 

వేంగీ రాజ్యాన్ని మళ్ళీ గెల్బుకొని కీ. శ 999 నుంచి 1011 వరకూ 

పాలించాడు కానీ సుమారు చోళులకు సామంత స్థితిలోనే ఉన్నాడు. ఇతని 

తరువాత రాజరాజు కూతురు కుందవాంబను పెళ్ళి చేసుకున్న శ _క్రివర్మ 

తమ్ముడు విమలాదిత్యుడు 1018 వరకు రాజ్యం చేశాడు. విమలాదిత్యుడి 

పుతుడూ, ఆంధ మహాభారత రచనకు మూల కారకుడూ ఆయిన రాజరాజ 

నరేందుడు తర్మడి తర్వాత వెంటనే సింహాసనా న్నధిష్టించలేక పోయాడు. అతని 

సవతి తమ్ముడు విజయాదిత్యుడు కళ్యాణి చాళుక్యులూ, కళింగ గాంగుల సవో 
యంతో రాజ్యాన్ని ఆ[కమించడమే దీనికి కారణం. రాజరాజు నరేందుడ్డు 

చోళరాజూ, తనకు మేనమామా ఆఘవ రాజేం[ద చోళ చ[కవర్తి రి సహాయంతో 

రాజ్యాన్ని సంపాదించుకొని 22-8. 1022 న పట్టాభిషేకం చేసుకున్నాడు. 

కాని రాజక్ఞింలో అతడు చాలాకాలం స్థిరంగా ఉండలేకపోయాడు. 1081 లో 

కళ్యాణి చాకుక్యుల సహాయంతో విజయాదిత్యుడు వేంగిని మళ్ళీ ఆ[కమించు 

కున్నాడు. బావమరడి రాజాధిరాజు కళ్యాణి చాళుక్యులను ఓడించగా 1085లో 

మళ్ళీ రాజరాజు సింహాసనం సంపాడించాడు. (కీ. శ, 1044 లో కళ్యాణి 

చాళుక్యులు మళ్ళీ వేంగి పైన దండయాత్ర చేసి కొంత భాగం స్వాధీనం చేసు 

కున న్నట్టు కన్పిస్తుంది. [కే శ, 1056లో గాని రాజరాజ నరేం|దుడు రాజ్యంలో 

శాంతితో స్టిరపడలేదు. పోరాటం కొనసొగించలీక రాజరాజ నరేందుడు 

కళ్యాణి చాళుక్యరాజు ఆహవమల్ల సోమెళ్వరునితో సంధి చేసుకున్న తర్వాతనే 
స్థిరపడ్డట్టు కన్పిస్తుంది. దీనికోసం కళ్యాణీ చాళుక్యుల బిరుదాలు సత్యా్యశయ 
కుల శేఖర, సమస్త భవ వనాశయ మొదలైన వాటిని రాజరాజు ధరించాడు. 

ఇది పదకొండవ శతాబ్దిలో రాజరాజ నరేంద్రుని నాటీ రాజకీయ పరిస్థితి. 

ఇదిలా ఉండగా నన్నయ రాజరాజ నరేందుణ్జి “ఘోరాజైి ముఖోపలబ్ధ విజయ 
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(పమదా(శిత బాహుదండ”, “నిస్తేజిత వైరివీర”, (ఆది. 1-161), 
“వీరథ్రీవనిత్మాశిత భూరి స్థిర బాహుదండ' ' (ఆది.8-257), ““వైరివేదండ 
గండ. విదారి ఘోరతరాసి భాసీభుజార్గళా” (ఆది. 8-228), “స ప్తసము[ద 

ము[దితాభీల వసుధాజనగీతకీ ర్తి” (ఆది.5-£60), “వెరి భయంకరశార్య” 

(ఆది.8-409), “ఘోరాజి మదకుంభి కుంభవిదారణ దారుణ కృపాణ దశ్నిణ 

హస్త (అరణ్య.2- 1) ఆని సంబోధించడం, “నిజమహీమండల (పజ(బీతి( 

బేంచుచు(, బర మండలంబుల ధరణిపతుల, నదిమి కప్పంబుల ముదముతో( 
గొనుచును, బలిమిసీయని భూమివలయపతుల, నుక్కడ(గించుచు దిక్కుల 

దన యాజ్ఞ, వెలు(గించుచు...... (/ (ఆది.1-7) అని [పశంసించడం రాజరాజ 

నరేంద్రుని రాజ్యాధికార యోగ్యతను అతిశయో కులతో చాటి చెప్పే | పయత్నం 

తప్ప మరొకటి కాదు. ఈ పయత్నంలోవి భాగమే ఈ కింది పద్యంకూడా. 

డి. రాజకులై క భూషణు(డు రాజమనోహరు(డన్యరాజ తే 

జోజయశాలి శౌర్యు(డు విశద్ద యశశ్శరదిందు చంద్రికా 
రాజిత సర్వలోకు( డపరాజిత భూరిభుజా కృపాణ ధా 

రాజలశాంత శాతవ పరాగు(డు రాజమహేం[దు(డున్నతిన్. 

( అది. 1-8ి ) 

మౌర్య సామాజ్యం తర్వాత భారత దేశ ఆర్థిక చరిితలో [పధానంగా 

రెంగు రకాల పరిణామాలు సంభవించాయి. దీన్లో మొదటి దశ స్వయం సమృద్ధ 

మైన [గామీణ వ్యవస్థ. రైతులు పతకం వ్యవసాయం చేసుకుంటూ 

జీవించిన వ్యవస్థ, బౌద్దుల కొలంలోనూ, కేం్యదీకృతమైన మౌర్యుల పరి 

పాలనలోను వాణిజ్యాభివృద్ధివల్ల పట్టణ నాగరికత పెరిగి రకరకాల వృత్తుల 

వాళ్ళు వ్యాపించారు. కుమ్మరం, కమ్మరం మొదలైన వృత్తి నై పుణ్యాలు 

పెరిగాయి. తరువాత ఈ రక కకాల వృత్తుల వాళ్ళు [కమంగా [గొమాలకు 

తరలారు. వృత్తులు [గామీణం అయ్యాయి. పట్టణాలు వదలి ఊళ్ళు చేరుకుని 

_ స్వంత భూమిని దున్నుకుంటూ, తమ వృత్తులను కొనసాగించారు చాలామంది. 

తమకు ఆవసరమైన పనిముట్టూ, వస్తువులూ అందుబాటులో ఉండడం వల్ల 

శూదులూ, కర్షకులూ (గ్రామాల్లో గర పడి వ్యవసాయం చేసుకోవడం వల్ల 

(గ్రామాలు స్యయంసమృద్ధం ఆయ్యాయి, (గ్రామాధికారులు, భూ స్వాముల పెత్తనం 
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లేకుండా కర్షక పధానమైన (గ్రామీణ వ్యవస్థ [కీ. శ. మొదటి శతాట్టులలో కని 
పిసుంది. క్రీ.పూ. 1 వ శతాబ్దం | (2; హ్. శో తాబ్దం వరకు అడవులను. కొట్టు. 
కొని భూమిని ఎవరు సాగుచేస్తే ఆ భూమి వారిదే అయ్యేది. గామీణులక్ష: 
మధ్య దళారీలతో సంబంధం లేకుండా రొజులతోనే, ఉద్యోగుల ద్వారా | పత్యక్ష' 
సంబంధం ఊండేది. నిరాడంబరమైన ఈ _గౌమీణ వ్యవస్థ రాజులు సామంతు; 
లకూ, పాలెగాళ్ళకూ, (గామాధికారులకూ అధికారాన్ని దతం చేయడం వల్ద్యా 
[గామీణులపైన వీర్రిక్రి (పత్యక్షంగా పెతనం ఏర్పడ్డం వల్లా దెబ్బతిన్నది. 
(కమంగా క. శ, 7 వ శతాబ్ది నాటికి గామాల్లో భూమిపైన ఆధికారంగల ఒక, 
వర్గం ఏర్పడింది. ఇది |పధానంగా రెండు మార్గాలలో జరిగింది. 

మౌర్యులకాలంలో రాజాధికారులకు జీతాలుండేవి.. కౌటిల్యుని అర్థశాస్త్రంలో, 
కూడా ఈ విషయం కన్పిస్తుంది. కీ. పూ. 1/కీ. శ. 1 శతాబ్బ్దుఐ కాలం 
నాటికి ఆయా పాంతాల్లో నియమింపబడిన అధికారులకు అక్కడి భూమి పైన 
శిస్తును పొందే ఆధికారాన్నివ్యడం జరిగింది. (క్రమంగా కింది దశలోని ఉద్యో 
గులకే కాకుండా పై దశలోని ఉద్యోగులకు కూడా భూమి శిస్తులను ఇవ్వడం 
[పారంభమైంది మొదటి. దశలో ఇది తాత్కాలికంగా మ్మాతమే ఉండేది. అంటే 
ఉద్యోగులు ఉద్యోగం నిర్వహిస్తున్నంత వరకు మా(తమే శిస్తును పొందే అధి 
కారం ఉండేది. కీ.శ. 9 వ శతాబ్ది నుంచి ఈ అధికారాలు వంశ పారం 
పర్యంగా సం కమించి [కీ శ 11 వ శతాబ్ది నాటికి బాగా వ్యాపించింది, శిస్తుల 

మీద అధికారం వంశ పారంపర్యం కావడంతో ఆది మొత్తం భూమిపైన అధి. 
కొరంగా మారిపోయింది. ఆచం[ద తారార్మంగా భూదానాలు చేయడం పారం 
భమయింది. ఈ విధంగా స్వంత ఆస్తి హక్కు. ఏర్పడింది. క్రమంగా |గామాధి 
కార్లకూ, పాలెగాళ్ళకూ మధ్య భేదం పోయింది. వంశ పారంపర్యంగా వచ్చే 
పాలెగాళ్ళను రాజాధికారులుగా నియమించడం రాజాధికారులకు వశ 

పారంపర్యంగా వచ్చే పాలెగాళ్ళ బిరుదులనూ, ఆధికారాలనూ దత్తం చేయడం 
మొదలయింది. దీని తర్వాత దశలో ఈ భూములకు సంబంధించిన పరిపాలనా 

సంబంధమైన అధికారాలను కూడా వారికే దత్తం చేయడం జరిగింది. భూమి 
పైన మాత్రమే కాదు, భూమిలో పనిచేసే వారిపైన కూడా పాలెగాళ్ళకూ, 
భూస్వాములకూ అధికారాలు సం[కమించాయి. రైతులూ, కౌలుదార్లూ వారిచెప్పు 
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చేతల్లో మెలగ వలసిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. తమ ఆదీనంలో ఉన్న [ప్రాంతంలోని - 

వాద వివాదాలను పరిష్కరించే హక్కు, ఆధికారం పాలెగాళ్ళకూ, భూ స్వాము, 

లకూ. ఉండేది. దీని ఫలితం కేంద | |పభుత్వంలో (పత్యక్ష సంబంధం లేకుండా, 

కింది స్థాయిలోని పాలకులు బలపడడం, రాజకీయ స్థిరత్వం లేకపోవడం. అర్థ 

కంగా పెద్ద సైన్యాలను పోషించే శకి రాజులకు పోయింది. పాలెగాళ్ళూ, మండ 

లాధిపతులూ తమ అధీనంలో చిన్నచిన్న సైన్యాలను పోషిస్తూ, యుద్ధాలలో. 

రాజుకు సహాయం చేస్తూండేవాళ్ళు. రాజోద్యోగులుగా భూములపైనా, [గామాల, 

పెనా అధికారం సంపాదించిన వాళ్ళలో (బ్రాహ్మణులూ, బాహ్మణేతరులూ, 

కూడా jersey 

మతపరమైన కారణాల వల్టకూడా ఈ అలలో బాహ్మణులకు భూదా 
నాలూ, (గామదానాలూ మరత (కి. శ, 2వ శతాబ్ది నాటికే మత సంస్థ 

లయిన, బౌద్ధారామాలకూ, [బాహ్మణమత సంబంధమైన పు. 

భూ, (గామ దానాలు మొదల్రై నట్టు శాసనాలు చెప్తున్నాయి. |బాహ్మణు 

లకు దానం చేసిన భూములమైన సర్వాధికారాలూ [బాహ్మణులకే ఉండేవి. మత 

సంస్థలై న ఆరామాలకూ, దేవాలయాలకూ ఇచ్చిన భూములపైన కూడా ఆ 

సంస్థలకే అధికారాలూ, పన్నులనుంచీ, రాజ సంబంధమైన సరిపాలనా వ్యవ 

హారాలనుంచీ మినహాయింపులూ,ఆమ్ముకోవడానికీ, మార్చుకోవడానికి హకుులూ 

ఉండేవి. సాధారణంగా బంజరు భూములను దానాలు చేయడం జరిగేదనీ, 

దీనివ ల్ల వ్యవసాయం పెరగడానికి అవకాశం లభించేదనీ చారి తకుల అభి 

ప్రాయం. దున్నుకోవడానికి కానీ, దున్నించుకోవడానికి గానీ ఈ దానాలు 

చేసినట్టు శాసనాల్లో కనిపిస్తుంది రాజే కాకుండా, సామంతులూ, మండలాధీశ 

రులూ,. పాలెగాళ్ళు కూడా | బాహ్మణులకూ, దేవాలయాలకూ దానాలు చేసే 

పాళ్ళని తెలుస్తుంది. దక్షిణ భారతంలో |కీ.శ. 7 వ శతాబ్దినుంచీ ముఖ్యంగా 
పల్పవుల కాలంలో దేవాలయ నిర్మాణం, దేవాలయాలకు భూదానాలు విస్త్రతంగా 

జరిగినట్టు కన్పిస్తుంది. ఈ విధంగా మత సంస్థలు తమ భూములపైన వచ్చే 
ఆదనపు రాబడితో తమ సంపదను పెంచుకున్నాయి. పూజారులతో పాటు అనేక 

మంది “ఉద్యోగులు దేవాలయాల పెన ఆధారపడి ఉండేవారు. గామీణులపైన 

దేరాలయాల (ప్రభావం ఎక్కువగా ఉండేవీ, రాజులు దేవాలయాలనూ, మత్త 
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సంస్థలనూ పోషించడం, దాని (పతిఫలంగా వాటి ఆండదండలు పరిపాలకులకు 

లభించడం, కాంతి భదతలు స్థిరపడడానికి కూడా అవి తోడ్పడడం జరిగింది, 

కానీ బౌద్ధారామాలు న్యూతం మొదటి దశలో తమ ఆస్తి పాస్తులపైన వచ్చే 
ఆదనపు రాబడిని వాణిజ్య వ్యాపారాలకు పెట్టుబడిగా పెట్టినట్లు కనిపిస్తుంది. 

[కి.శ. ఆరంభ శతాబ్దాలలో బౌద్ధారామాలు వాణిజ్యాభివృద్ధికీ, పట్టణ నాగరికతా 

భివృద్ధికి తోడ్పడగా, తర్వాత దశలో దేవాలయాలు |గామీణ వ్యవస్థకి, ఆ తర్వాత. 

ప్యూడల్ వ్యవస్థకి తోడ్పడ్డాయి. దేవ భోగాలకు రాజుల నుండి పరిపాలనా 

సంబంధం వల్లి చేకూరిన మినహాయింపుల వల్ల రైతులు, ఇతర వృత్తులవారు 

దేవాలయాలకే ఆర్థిక విషయాలలో కట్టుబడి ఉండే వారు. కొన్ని సందర్భాలలో 
దేవాలయాలకు అధీనంలో ఉండే (పాంతాలూ, [గామాలూ, భూములూ కేంద 

[పభుత్వ ఆధికారాని కే దెబ్బ పె ఖ్రైవిగా ఉండేవి. ఈ విధంగా దశ్నీణ భారతం 

లోని దేవాలయాలు ప్యూడల్ స్వభావాన్ని సంతరించుకున్నాయి. బౌద్ధా 

రామాలూ ,జైన వసతులు కూడా ఈ కాలంలో ఇదే స్యభావాన్ని కలిగి ఉండేవని 

చెప్పవచ్చు. 

నన్నయ భారతంలో [బహ్మదేయాల (పన క్తి, మూల భారతంలో లేని. 

దెవభోగాల [పస క్రీ కనిపిస్తుంది. “ఆగజన్యుల ననుగహంబున( జారుతర 

మవహ్మాగవారంబులిచ్చుచు”, “దేవభోగముల మవో విభూతి. దనరం జేయుచు” 
(ఆది. 1-7) మనుమార్గు డయినాడని నన్నయ రాజరాజును [పశంసించాడు. 

దీనినిబట్టి 11 వ శతాబ్ది నాటికి [బాహ్మణులకు ఆ[గహారాలూ, దేవాలయాలకు 

(గామాలూ ఇవ్వడం ఎక్కువ (ప్రచారంలో ఉందని చెప్పవచ్చు మూల భార 

తంలో ఆనుకాసనిక పర్వంలో భూమిదాన (పళంసను గూర్చి ఒక (పత్యేక 
ఆధ్యాయమే ఉంది. కాని అది కీ. శ. 1వ శతాబ్దిలో [పక్షి ప్తం చేసిందని చారి 
[తకుల అభ్మిపాయం. అవతారికలోనే కాకుండా (పధాన [గంథంలో కూడా 
మూల భారతంలో చెప్పని దేవభోగాల పస క్రి నన్నయ భారతంలో కనిపి 
స్తుంది. ధర్మరాజు జూదంలో ద్రాహ్మణ ధనం తప్ప తక్కిన ధనాన్నీ, 
[బావ్మణులు తక, తక్కిన పరివారాన్నీ పణంగా ఒడ్ధినట్టు మూల భారతంలో 
ఉంది, 
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“పరం జనపదో భూమి ర్య బాహ్మణ ధనై సృహ, 

అ[బాహ్మణాశ్చ పురుషా రాజ క్షీ ష్టం ధనం మమ 

(సభా. అధ్యా. 65-8) 

నన్నయ భారతంలో దీనికి దేవభోగాలూ, బ్రాహ్మణ వృత్తులూ. 
చేరాయి. 

““వ. ఇట్టు దేవభోగ [బాహ్మణ వృత్తులు దక్క. దక్కిన మహీతలం 
టును, [(బాహ్మణులు. దక్క సర్వ (పకృతి జనులను, రాజపుత్తు)ల నొక్కొాక్యా 

_ యొడ్డున నొడ్డి యోటువడి వెండియు. “సభా. 2-195) 

మధ్యయుగంలో బౌద్ధ జైనులకూ, వైదిక మతం సేరిట నిలదొక్కు 

కున్న. | బాహ్మణ మతానికీ ఆర్థిక, రాజకీయ, తాత్విక, సామాజిక పరమైన 

స్వరూప .స్వభావాల్హో పెద్దగా భేద మేమీ లేదు. ఫ్యూడల్ వ్యవస్థలో భాగంగా ఈ 

మతాలూ ఫ్యూడల్ స్వరూపాన్నే సంతరించుకున్నాయి. దేశంలో బౌద్ధం నుంచి 

మళ్ళీ [బాహ్మణ మతంవై పు మార్పు రావడానికి (పధాన కారణం ఆర్థిక స్థితి 

గతులు. పట్టణ నాగరిక తకూ, వాణిజ్య వ్యాప్తికీ తోడ్పడిన బౌద్ధం స్వయం 

సంపూర్ణమైన _గామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు దోహదం చేయలేదు. అపారమైన 
భూములూ, సంపదా కలిగిన బౌద్ధారామాలు వాణిజ్యానికి పెట్టుబడులు పెట్టి 

(పోత్సపాంచాయి. బౌద్ధం చైనా మొదలైన దేళాల్లోకి వ్యాపించడానికి కారణం 

వాణిజ్య సంబంధాలే అని చరిత్రకారులు భావిస్తున్నారు. తమ ఆధిపత్యాన్ని 

గు_ర్రింపజేసి నిలబెట్టడానికి పరిపాలకులకు [బాహ్మణుల ఆవసరం రాగా, మరొక 

వైపు వ్యవసాయ [ప్రధానమైన [గామీణ వ్యవస్థలో బుతువుల పరిజ్ఞానం, 

భూములూ, విత్తనాలూ మొదలైన వాటిని గురించి పదిచయం, మత సంబంధ 

మైన కర్మకాండలు మొదలైన వాటికోసం [బాహ్మణులకు మళ్ళీ పాధాన్యం 

వచ్చింది. కొత ప్రాంతాల్లో వ్యవసాయం వ్యాపించడాని కే కాకుండా కింది 

కులాలవారు రాజకీ. భూస్వాములకూ విధేయులుగా ఉండడానికి కాపా 

వర్గం, (బాహ్మణ మతం తోడ్పడ్డాయి. 

బౌద్ధం [కీ శ. మొదటి శతాబ్దుల నాటికే ఆ నుతం మొదలైన నాటి 

స్వరూప స్వభావాలను కోల్ళోయింది. భిక్షాటనం చేసుకుని, అతి సాధారణ జీవి 
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తాన్నే గడుపుతూ సామాన్యుల భాషలో సామాన్యాలకు బో ధించేదళ ఈ రోజుల్లో 

పోయింది. బౌద్ధారా మాల్లోని భియవులు ఖరీదైన భోగజీవితాన్ని గడపడం 

[పారంభించారు. (బాహ్మణ మతంలోని ఆచారాలూ, నమ్మకాలూ బౌద్ధంలో 

(పవేశించాయి. దీనికి మహాయాన బౌద్ధం ముఖ్య కారణం. మహాయాన బౌద్ధం 

ఆచార్య నాగార్జు మ నీతో ఆర్మధ దేశంలోనే ఉచ్చ స్థితికి రావడం గమనించదగిన 

విషయం. అసలై న బౌద్ధ స్వరూపాన్ని నిల్పుకున్న మార్గాన్ని హీనయానంగా 

పేర్కానడం' జరిగింది. “గణపతి, శివుడు, విష్ణువు మొదలై న దేవతల్ని' బుద్ధుడి 
విధేయులుగా నైనా మవోయానం అంగీకరించింది. అశోకుడు కళింగ యుద్దం 

తర్వాత అహింసా మార్గాన్ని అవలంబించాడు. కానీ క్రీ. శ, 7వ శతాబ్దికి 
చెందిన చ్మకవర్తి హర్షుడు తన సామాజ్యాన్ని వి స్తరింప జేసికోవడానికి చాలా 
కాలం యుద్ధాలు చేశాడు. నలందా బౌద్ధ విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఉచ్చస్థితికి తీసి 

కొని వచ్చిన ఈ హర్చుడే “పరమ మా హేశ్వరుణ్డ'నీ, ' పరమ భట్టారకుణ' సి 
చెప్పుకున్నాడు. తాను రాసిన నాగానంద నాటకంలో నాయకుడు: దౌద్దుడెనా, 
గౌరీ ఆరాధన కూడా కనిపిస్తుంది. కాబట్టి బౌద్ధాన్ని అణచివేసి అ 
మతాన్ని ని అబెట్టడమన్న మాటకు అర్థంలేదు. ఈ కాలంలో ఈ రెండింటికీ 

స్వరూప స్వభావాల్లోనే భేదం లేదు. ఎందరో రాజులు (పాచీనమైన |బాహ్మణ' 
దేవతల _ నారాధిస్తూనే, బౌద్ధారామాలకూ, జైన వసదులకు భూములనూ, 
[గామాలనూ దానం చేశారు ఆం ధ్ర చకవర్తులెన శాతవాహనులు కొందరు 
యజ్ఞ యాగాదులు చేసి ఏక [బాహ్మణులమని చెప్పుకున్నా, బౌద్దులకూ, బౌద్దా! 
హన అ దానాలు చేశారు. గుప ప్ర వంశీయులు [బాహ్మణులకు దానాలివ్వడంతో 
పాటు బౌద్దుల్ని పోషించారు. త _త్వికంగా బౌద్ధం, (దాహ్మణ మతం రెండూ 
కలిసి. పోయాయి. రెండూ యధార్థ జీవితాన్న సంగీ కరించలేదు. బుద్ధుడు అవతా 
రాల్లో ఒకడయినాడు. 

మౌలికంగా బౌద్ధ మతంలో అన్ని వర్దాలవారికీ we కక్ 
సృష్టికి కారణమై మనిషి భవిష్యత్తును నిర్మించే దేవుడి అవసరాన్ని బుద్ధుడు. 
గుర్తించలేదు. దేవుకి మీన మా (తమే విశ్వాసం ఊన్నవాక్షికి ఆత్మ విశ్వాస 
[(పయత్నం ఊండవని అన్నాడు బుద్దుడు. (వాహ్మణమతం మనిషి క 
జీవితాన్నీ నిర్మించేదె దేవుడేననీ, మనిషి ఉద్దేశ్యాలనూ, గమ్యాలనూ అతడే నిర్ణ 
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యిసాడనీ విశ్వసిస్తుంది. మహాయానం ప్రారంభం కావడంతో బౌద్ధంలో కూడా 

దీనిని పోలిన విశ్వాసాలు [పవశించాయి. హీనయానంలో బుద్దుడు సామాన్య. 

మానవుడు, చార్మితక పురుషుడు. మహాయానంలో ఆయన అతీత శక్తి సంప 

న్నుడు, దేవుడు. హీనయానంలో |ప్రతివాడూ తన అర్హత పదానికీ, నిర్వాణానికీ 
కృషి చేస్తాడు. మహాయానంలో ప్రతివాడికీ నిర్వాణం ఉంది. కాని బోధిసత్యుజ్ణి' 

ఆశయించాలి, తనను తాను కక లప బోధిసక్వుల్లో 

ఒకడు. ఆయనను అర్థిస్తే, తనను త్ర ప సర సోనిస్సహాయులకు 

సహాయం చేస్తాడు. కవ్షస మయాల్లో ఆదుకురేహోటగోదీనివల్ల అంతకుముందు 
బౌద్ధంలో (సతి మనిషికీ ఉందని చెపీ ర బాధ్యతా |పతిప ర్తి దెబ్బ 

తిన్న ది. తనకు తాను చ, ఫ్యూడల్ పరిపాలకునికి సేవ. 

చేయడానికి మార్గాన్ని సుగమం చేసింది. [పభువులను శరణనాలి. ఇంకేమీ 

ఆలోచించకూడదు. దీంతో బోధిసత్యభ కి కి_,సం), పదాయ ౦ _|పారంభమెంది. 

కీ.శ. తీవ శతాబ్ది నాటికి బౌద్దంలో విజ్ఞాన శేరు ఆ వ్యర్థ కందింది. జ్ఞానమే 

శాశగత సత్యం తక్కినవన్నీ ఊపహాజని తాలు. (పపంచంలో కనిపిసున్న దంతా 

(భమ. మనం ఉందనుకుంటున్న దుఃఖరీ, విచారం లేనే లేవు, అవి ఊహాజని 

తాలు. ఆంతా సవ్యంగానే ఉంది. అట్టా ఆలోచించడంలోనే మానవునికి వము క్రి 

ఉంది. మొత్తం మీద తత్త్వ వార [ప్రధానంగా మహాయానం (పారంభమై 

కషన్యవాదం నుంచి విజ్ఞాన వాదానికి, కీ. శ, 6వ శతాబ్ది నాటికి వ్యజయానం 

లేక తార్యలిక వాదానికి దారి తీసింది. కొన్ని రకాల [కి మాకాండల ద్వారా 

దివ్యానందాన్ని సొందటం, శాశథ ఇత సత్యంతో మమేకం కావటం తాం[తికత 

లక్ష్యం. ఈ తాం|తికత బౌద్ధంతో పాటు జైన, శైవ, వైష్టవాలలో కూడా [పవే 

శించడం గుర్తింపదగిన అంళం. బౌద్ధం అశోకుని కాలం నాటికే ఆంధ 

దేశంలో (పవేశించిందనడానికి ఆధారాలున్నాయి. (కీ. ఈ. 7వ శతాబ్ది నాటికే 

భారత దేశంలో బౌద్ధం క్షీణదశకు వచ్చినట్టు చైనా యాతికుడు హ్యూన్ త్సాంగ్ 

రాతలవల్ణ తెలుసుంది. ఆంధ దేశంలో డీ. శ, 12వ శతాబ్ది వరకు బౌద్ధం 

అక్క_డక్క-డా చెదురు మదురుగా కొనసాగిందని చెప్పడానికి సాపిత్యాధారా 

లున్నా, అది ఓక (ప్రధాన మశంగా తన ఆ_స్తిత్వాన్ని ఫ్యూడల్ దశ (పారంభ 

కాలం నాటితే కోల్పోయిందని చెప్పవచ్చు. 
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బౌద్ధంతోపాటు క్షతియలలో బుద్ధునికంటే మొదలే ప్రారంభమయిన 
జైనం ప్రధాన మతంగా ఆం|ధదేశంలో చాలాకాలం కొనసాగింది. జై నంలో 

దిగంబర, శ్వేతాంబర. కాఖలున్నా, బౌద్ధంలో లాగా తాత్విక మైన: భేదాలు వీటికి 

లేవు. ఒకవిధంగా జైనం నాసిక మతం. కాని క్రమంగా జినుణ్ణి దేవుడిగా 
భావించడం, విగ హారాధన ప్రారంభమయ్యాయి, బౌద్ధంలో లాగా [బాహ్మణ 

మతసం|పదాయాలు, తాత్వికత జై నాన్ని పూర్తిగా కబళించలేదు. జై నంలో 

వర్ణ, కులభేదాలు లేకుండా సామాన్యులకు స్థానం ఊంది. సామాన్యులను గురించి 

ఆలోచిస్తుంది, బహుకా ' ఈ కారణం వలనే జైనం ఆంధ్రదేశంలో బౌడ్డం 

దాదాపు తొలగిపోయింతర్వాత కూడా నిలదొకు,.కుని, శైవ, వైష్టవాలకు ఇతర 
(బావ్మాణ మత మార్గాలకు పోటీగా నిలబడగలిగింది. విజయనగర స్నామాజ్య 
కాలం వరకు ఆం|ధదేశంలో జైనం కొనసాగింది. మౌర్య చందగుపుని 

కాలంలో భ్యదబాపహంమున్నిద్వారా చక్షిణ దేశానికి వచ్చిన జైనం తెలుగు 

దేశంలో తెలంగాణా, రాయలసీమ [(పాంతాల్లో ఎక్కువగా వ్యాపించింది. శాత 

వాహనుల్లో కొందరు జైన ధర్మాన్ని అనుసరించారు. వైదిక బౌద్ధమతాలకు 

పోటీగా జైనం ఉత్తర భారతంలో నిఅతొకు _కో గలిగినట్టు కన్పించదు. |క్రీ.శ* 

ర్ వ శతాబ్దిలో దడిగ, మావవులనే రాజకుమారులు ఉ త్రరంనుండి దక్షిణానికి 
వచ్చి కడప బిల్హా ఒంటిమెట్ట దగ్గరి గంగ పేరూరు (గామ_లోన సింహనంది ఆనే 

జై నాచార్యుల సవోయంతో కోలారు రాజధానిగా గంగ వంశాన్ని స్థాపిందార్థు. 

తెలుగు దెశంలోకంటే కన్నడ దేశంలో ఈ మతం ఎక్కువగా వ్యాపించింది. 

బాదామి చాళుక్క్యులలో చివరి రాజులు, రాష్ట్రకూటులు జైన మతాన్ని అవలం 

దించారు. తూర్పు చాళుక్యులు చాలామంది జై నాన్ని ఆనుసరించారు. రాజరాజ 

నరేందుకి తండి విమలాదిత్యుడు చివరి కాలంలో జై నాన్ని అనుసరించాడు 
క్రమంగా కుల భేదాలూ, వర్ణ భేవాలూ జై నమతంలో కూడా (ప్రధాన స్థానాన్ని 

వహీంచినట్టు కనిపిస్తుంది. అందుకే జైన బ్రాహ్మణులూ, జై న వై శ్యులూ 

మనకు కనిపిస్తారు. తూర్పు చాళుక్య కుబ్జ విష్టువర్థనుని సేనాపతి కాలకంపడు 
అనే | బాహ్మణుడు జైనుడు, ఈ కాలకంపని వఠశానికి చెందిన చాలామంది 

మొదట జైనులుగా ఉన్నట్టు తెలుస్తుంది. వేములవాడ అరికేసరిని ఆ శయించు 
కొని ఉన్న కన్నడ కవి పంపడు జైన బ్రాహ్మణుడు. రాష్ట్రకూట సామంతు 
డ్జైన కమ్మనాటిలో ని పుంగనూరు పరిపాలకుని ఆస్థానంలో ఉన్న కన్నడ కవి 
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పొన్నడుకూడా జైన [బాహ్మణుడే. (క్రమంగా జైన వనదులుకూడా బౌద్దా 
రామాల్హాగా ఆ సిపాస్తుల్ని పెంచుకొని ఫ్యూడల్ వ్యవస్థకు తోడ్పడ్డాయి. 
ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా బౌద్ధ, జైన, [(దాహ్మణ మతాల స్వరూప స్వభావాలలో 
ఖేదం పోయింది. రాజులు, కొంతవరకు (బాహ్మణులూ కూడా మతాలను 
మార్చుకోవడం ఆవసరాలనుబట్టి జరిగి ఉంటుందని చెప్పవచ్చు. ఒకవైపు 
రాజకీయ పోషణ కోసం మతాలు, సమాజంపైన పలుకుబడి ఉన్న మత సంస్థల 
అండదండఆ కోసం రాజులు పోటీ పడ్డారు. జైనులకూ, శై వులకూ వాగ్యిదా 
లనేకం జరుగుతుండినట్టు సాహిత్యమూ, చరిత చె పున్నాయి. రాజులు గెలిచిన 
మతాన్ని ఆవలంబించేవారు. అనేక ఆర్థిక కారణాలవల్లా, అవసరమైతే 
హింసను కూడా అవలంబించడంవల్హా అనంతర కాలంలో వీర శై వానిదే పైచేయి 
అయి జైనం కమక మంగా శీణించింది. రాజకీయమైన పా[తలో ఇతర 
మతాలకూ, _బాహ్మణ మతానికి పెద్దగా భేదం లేకపోయినా బాహ్మణ మతం 
బలం పుంజుకోవడానికి 'పధాన కారణం ఆర్థిక, సామాజిక పరమైనది. తమకుండే 
పరిజ్ఞానంతో వ్యవసాయాభివృద్ధికి తోడ్పడం వల ఫ్యూడల్ వ్యవస్థను నిలబెట్ట 
డంలో, పరిపాలకులకు ఆండదండలివ్యడంలో తక్కిన మతాలవారికం టే దాహ్మణ 
మతం ముందంజ వేయడంవల్ల ఈ మతం సీర పడింది. దీనితోపాటు స్థానిక 
జొతుల ఆచార విధానాలనూ, విశ్వాసాలనూ, సం|పదాయాలనూ కూడా జీర్ణించు 
కుని [పధానమతంలో కలుపుకోవడంవల్ల స్థానికంగా కిందిస్థాయివరకూ తన 
స్థానాన్ని నిలబెట్టుకోగలి గింది. దీనికితోడు కర్మకాండకు, యజ్ఞాలకు, వేదాలకు, 

(వాహ్మణ పూజకు [పాధాన్యం ఇచ్చే పూర్వమీమాంసా పద్ధతి కుమారిల 
భట్టు ద్వారా ఆంధదేశంలో ఈ కాలంలో [పచారంలోకి వచ్చింది, నన్నయ 
భారతంలో ఆనేక ఘట్టాలు ఇందుకు నిదర్శనాలు, అర్జునుడు తీర్థయ్యాతలో 
దర్శించిన వేంగి వైభవం ““అనఘమై శిష్షా[ గ హార భూయిష్టమె ధరణీసురో త్ర 
మాధ్వరనిధాన పుణ్య సమృద్ధమె'' (ఆది. 8-189) ఉన్నదిట. అర్జునుడు 
కావేరీ మహాసము[ ద సంగమంలో “భూసు రేశ్యరుల క భిమతార్థదానం బు(జేసి 

కృతార్థుడె వాడట (పై). రాజురాజుకు “భూడేవకులాభితర్పణ మహీ యః 

పీతి (ఆది. 1-1) కరంబిష్టమైన వాటిలో ఒకటి. *ధరాదేవాశీఃీపరంపరా 
వర్థిత నిత్యోదయ” (ఆది. 1-162) ఆని. రాజరాజును సంబోధించాడు 
నన్నయ. నన్నయ తనను “అవిరళ జప హోమ తత్పరుడుగా, “సంహితా 
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భ్యాసుడు'గా, “ఐహాండాది నానా పురాణా విజ్ఞాన నిరతుడు'గా, “పరమ ధర్మ. 

విదుడు 'గా వర్ణించుకున్నాడు వ 

చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ (బాహ్మణ మతంలో ముఖ్యాంశమని చాలామండ్ని 
ఆధి పాయం, నన్నయ రాజరాజనరేందుణ్జి “సమస్త వర్ణాశ్రమ ధర్మర క్షణ. 

మహామహిమన్ మహినొప్పి' (ఆది. 1-6) న వాడని [పశంసించాడు. కాని. 

చరిత్రను పరిశీలిస్తే వర్ణాల భావనను ప్రవేశ పెట్టిన నాటినుంచి నేటి వరకు వాటి, 
స్వరూప స్వభావాలు ఇదమిత్సంగా లేవు. కీ.శ. పదకొండవ శతాబ్దినాటికి “వర్ణా 

[శమ ధర్మరక్షణ” అనేది. ఒక పడికట్టు పదబంధం మా|తమే. వర్ణాశ్రమ. 

ధర్మరక్షణ అంటే (బాహ్మణాధిక్యత, పరిపాలకుల నియంతృత్వం అని. 

మాతమే ఈ కొతనటో ఆర్థం. మొదటినుంచీ నాలుగు వర్ణాలలో [దాహ్మణ 

వర్ణం మాతమే స స్పష్టంగా గుర్రించగలిగిన వర్ణంగా సందేద మొదట్లో 
క్ష తియవర్ణం కూడా గుర్తించగలిగిన వర్ణంగా ప్రక జ కొని తర్వాత ఆది. 

స్పష్టతను కోల్పోయింది. పంచములు నాలుగు వర్ణాలకు అనుబంధంగా చేరిన 

తరువాత అస్పృశ్య ;వర్గంకూడా స్పష్టంగా గు ర్రించగలిగిన వర్ణం ఆయింది. 

తక్కిన వారికి వారి వారీ ఆర్థిక, సామాజిక హోదాలను బట్టి ష్ వర్ణాలలో. 

స్థానం లభించేది. అంటే, మొదటినుంచీ నాలుగువ ర్దాం ఫు. సైద్ధాంతిక మైన 

విభాగమే కాని అసలైన విభాగం కాదు. దీనికి చాత్వుర్వర్హ్య వ్యవస్థకు. 

సంబంధించిన చరితను కొంత తెలుసుకోవటం అవసరం. 

ఆర్యులు అనార్య జాతులను లోబరచుకొని వారికి యజమానులుగా స్ట్ర 

పడటంతో [పాచీన భారతదేశంలో | బాహ్మణ, క్షతియ, వైశ్య, హాదులనే 

నాలుగంచెల సమాజం ఏర్పడింది. మొదటి మూడు తరగతులు ఆర్యజాతికి. 

సంబంధించినవి. నాలుగవది ఆనార్యజాతికి సంబంధించింది. వర్ణాఅ|ప్రస క్తి క్తి. 

మొదట బుగ్వేదంలోని పదవ మండలంలోని “పురుష సూ క్రం'లో కనిపిస్తుంది. 

ఈ పదవ మండలం మొతంగా పక్షి పం ఆని పరిశోధకుల ఆధి పాయం... 

బుగ్వేదంలో ఇతర[తా మొదటి మూడు వర్ణాల పస క్రి మాత్రమే కనిపిస్తుంది: 

చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థకు _పామాణికత్వం కలిగించటానికి ఈ భాగాన్ని బుగ్వేదంలో - 
చేర్చి ఈ నాలుగు వర్ణాలూ |ప్రజాపతినుంచి పుట్టాయని వర్ణించి ఊంటారు,. 
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[బాహ్మణులు మతసంబంధ మైన కార్యక లాపాచు నిర్యహించేవారు, రాజన్యులు, 

లేక -క్ష్య్రతియులు భుజబలంలో పరిపాలనా బాధ్యతలను నిర్వహిలచేవారు, 

ఆర్యులలో చివరివారైన వైశ్యులు (గామస్థాయిలో వ్యవసాయం, పశుపోషణ, 

చేతిపనులు చేసుకొనేవారు. తరువాత పట్టణాల్లో మాతం వైశ్యులు వాణిజ్య 

రంగంలో చేరి పై వర్గంలో భాగం ఆయ్యారు, శూ దులు కూడా (గామ. 

స్థాయిలో వ్యవసాయదాగులుగా, వృ త్రిపనివారుగా స్థిరపడి తమ స్థాయిని పెంచు. 

కున్నారు. భారతీయ సమాజం మొదటి నుంచి నాలుగు వర్ణాలుగా విభజించబడిన 

సమాజంగా కనిపిస్తున్నా [పధానంగా రెండు ఆర్థిక వర్గాలు అందులో కనిపి. 

స్తాయి. [బాహ్మణులు, క్ష[తియులు పై వర్గంలో వారు కాగా, వెశ్యులు ఆర్థిక 

పరిస్థితులను బట్టి పైవర్గంతో గాని, కిందివర్గమైన భూద్రులతో గాని చేరేవారు. 
చాతుర్వర్ద్య వ్యవస్థలో ఆంతర్గతంగా ఎన్ని మార్పులు వచ్చినా సమాజం రెండు 

వర్గాలుగా విభజింపబడంలో మాతం ఎలాంటి మార్చు కనిపించదు. (క్రమంగా. 

ఆనార్యులై న శూ దులు ఆర్యులను ఎదురో_వటంతో వ్యవస్థను స్థిరపరచటానికి, 

పటిష్టం చేయటానికి నియంతృత్యంతో కూడిన సా మాజ్యాలు అవసరమయ్యాయి. 

స్నామాజ్యాల కాలంలో ఆయా వర్ణాల వారికి కర్తవ్యాలను నిర్దేశించారు. 

శాస్త్రాలు వర్ణాలను వదలి వర్ణ ధక్మాలను బోధించాయి.. ధర్మశాస్త్రాలు మత 
పరంగా (దాహ్మణులకు గల ఆధిక్యతను (పబోధించాయి. రాజులు కాంతి 

భ్యదతలను కాపాడి న్యాయ చట్టాలను ఆమలు చేయాలి. హదులతో పని 

చేయించాలి. వారి కృషి ఫలితాన్ని తక్కిన వర్ణాలవారికి పంచాలి. వర్ణ వ్యవస్థను 

కాపాడటం, స్పష్టంగా [శమశ కక్రిని విభజించి విభిన్నవృత్తుల వారి మధ్య 

అంతస్తులను పాటించటం, విభిన్న జాతుల మధ్య భేదాన్ని కొనసాగింప 

జేయటం ధ్యేయం ఆయింది. 

పుట్టుక, ఆచార వ్యవహారాలలో స్వచ్చత [ప్రధానమైన ఆధారంగా మొద 

లైన చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ స్వరూపాన్ని ఆర్థికంగా, రాజకీయంగా ఎప్పటికప్పుడు 

మార్పులు వచ్చే సమాజంలో ఖచ్చితంగా నిలబెట్టటం సాధ్యం కాదు. మొదటి. 

నుంచీ. రిక వర్ణంలో సభ్యుడు కావటానికి పుట్టుక, మత సంస్కారానికి సంబం. 

ధించిన హోదా వీటికే [పాధాన్యం ఉన్నా, క్రమంగా పీజికి ఆర్థిక, రాజకీయ 

హోదాలకు కూడా సంబంధం ఏక్పడిందె. ఆర్థిక హోదా లేకపోయినా మత. 
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సందింధమెన ఆచార కొండకు సంబంధించిన పోదానుబట్టి, పుట్టుకనుబట్టి 

బాహ్మణులకు వ్యవస్థలో [పాముఖ్యం ఉండేది. బౌద్ధయుగం వరకూ క్ష్యతియులు 

కూడా పుట్టుకను బట్టి గుర్తింపబడేవారు. క్షత్రియ అనేది గణరాజ్య విధానం 

కలిగిన ఒక జాతికి పేరు. మొదట “పురుషసూ కం'లోని “రాజన్య "కు సమానంగా 

తతీయ పదాన్ని వాడటం జరిగింది* క్రమంగా ఈ పేరు. పరిపాలకులై న 

రాజులకు స్థిరపడింది. బుద్ధుని తవువాత ఎందరో క్ష(తియేతరులు తమకు 

లభించిన ఆర్థిక,రాజకీయ హోదాల కారణంగా క్ష/తియులుగా గుర్తింపు పొందటం 

చర్మితలో చూడవచ్చు దీనిని మత సంస్కారానికి, ఆచారకాండకు సంబం 

రించిన హోదా, [బావ్మాణుల సమ్మతి అవసర మయ్యెది. వె కులు కూడా 

ఆచారకాండకు సంబంధించిన హోదాతోపాటు, ఆర్థిక మైన హోదా ఉన్నప్పుడూ 

మ్మాతమె పై వర్షంలో చేరేవారు. మతానికి, ఆచారకాండకు సంబంధించిన 

హోదా [బాహ్మణులకు ఒక [పత్యేక స్థానాన్ని ఇచ్చినందువల్ల , [(బాహ్మణేతరులు 

(వావ్మాణులు కావటం చాలా తక్కువ. స్థానిక జాతుల మతాలకు సంబంధించిన 

పూజారులు ఆ మత విధానాలు (పధానమత విధానంలో భాగమై “ఆర్యీ' కరణం 
కావటం వల్ల _బాహ్మణులై న సందర్భాలు లేకపోలేదు, 'వ్యూడల్' యుగం 

నాటికి చాతుర్వర్ణ్య విభాగం ఒక సైద్ధాంతిక విభాగం మ్మాతమే. అనేక జాతుల 
నుంచీ, వృ త్రిపని వారి నుంచీ ఏర్పడిన కులాలు బయలుదేరిన ఈ కాలంలో 

సమాజంలో నాలుగంచెల విభాగం సరిపోదు. మహా స్మామాజ్యాలను పరిపా 
లించిన చ కవర్తుల స్థాయిని కోరుకున్న “ఫ్యూడల్ ' కాలం శాటి పరిపాలకులు 

[(పధాన విభాగాన్ని సైద్దాంతిక విభాగంగా యథాతథంగా కాపాడుతున్నట్టు 
(ప్రకటించుకున్నారు. సాంప్రదాయికమైన వర్ణ వ్యవస్థను రక్షిస్తున్నవారుగా, 
రాజులు కావటానికి తగిన ఆర్హత కలవారుగా వారికి “గు రింపు' కలగ చేశారు 
బ్రాహ్మణులు, దాని కనుగుణంగా సావాత్య సృష్టి చేశారు. మతానికి, ఆచార 

కాండకు సంబందించిన “సమ్మతి'ని కలిగింపజేశారు. మంతులుగా, అవసర 
మెతే సేనాదిపతులుగా వివిధ రాజకీయోద్యోగాలలో వారు పని చేశారు. ఇంకా 
అవసరమైతే క్ష[తియ ధర్మాన్ని నిర్వహించి పరిపాలకులు కూడా ఆయ్యారు. 
శుంగులు, కాణ్యులు, కదంబులు దావ్మణ వర్ణానికి సంబంధించినవారు. ఆయితే 
ఇతర రంగాలలో పాల్గొనటానికి ద్రాహ్మణులకు ఎవరి సమ్మ తీ ఆవసరం లేదు, 



17 

దక్షిణ భారతంలో, ముఖ్యంగా తెలుగు దేశంలో క్ష[తియ జాతీ ఆంటూ 

[పత్యేకంగా ఏదీలేదు. శాతవాహనులనుంచి దక్షిణదేశంలోని పరిపాలకు 

లందరూ స్థానిక జాతులకు సంబంధించినవారో, ఇతర క్షతియేతరులో అయి 

ఉన్నారు. ఆర్థిక హోదా, రాజకీయ హోదా కలిగిన ఎవరికైనా క్షతియులుగా 

“సమ్మతి” కలిగించటం, దానికి తగిన ఆచారకాండకు సంబంధించిన హోదాను 

క్రి ల్రించటం జరిగింది. దానికి (పతిగా పరిపాలకులు |బాహ్మణులను గౌర 

వించారు. దానాలు చేశారు. క్ష్రియులుగా సమ్మతి కలిగించటానికి చేసే 

కర్మకాండలలో “హిరణ్య గర్భోత్సవంి ఒకటి, దీనిద్వారా చాలా జాతులు 

క్షతియత్వాన్ని పొందటాన్ని గురించి చరిత్ర చెప్తున్నది. ఈ ఉత్సవం కోసం 
[ప్రత్యేకంగా చేయించిన ఒక పెద్ద బంగారు ప్మాతలో జాతికి సంబంధించిన 

నాయకుడు' కూర్చుంటాడు. [బాహ్మణ పురోహితులు గర్భధారణకు, జననానికి 

సంబంధించిన మం్యతాలను చదివి ఆచారకాండను నిర్వహిస్తారు. తరువాత 

జాతి నాయకుడు క్ష[తియ వర్షానికి సంబంధించినవాడుగా బయటికి వస్తాడు. 

ఇలాంటి వారు [బాహ్మణదిగో తాన్ని ధరిస్తారు. బంగారు ప్మాతను [భాహ్మణులకు 

[దానం చేయడం జరుగుతుంది. పరిపాలకులకు క్ష్యతియులుగా గుర్తింపు 

లభింపజేసిన తరువాత వారు నిర్వహించే కార్యాలకు |పామాణికత కలిగించ 

టానికి పురాణ వంకాలలో ఒకదానికి సంజంధాన్ని కలపటం, దానికి 

అనుగుణంగా కథలను కల్పించటం అవసరమైంది బాహ్మణులకు. పురాణాలు 

రాజ వంశాలను [ప్రధానంగా రెండు వంశాలకు సంబంధించిన  వారినిగా 

వర్గీకరించాయి. ఈ రెండు వంశాలకూ మూలం మను వంశం. రాజరాజ 

నరేం|దుడి వంశానికి చం|దవంశంతో సంబంధం కలపటం శాసనాలలోనూ, 

నన్నయ భారతంలోనూ చూడవచ్చు. భారతాన్ని తెలుగులో రచించమని 

అడుగుతూ రాజరాజు. 

చం ॥ హిమకరుం దొట్టి పూరు భరతేశ కురుపభు పాండుభూపతుల్ 
క మమున వంశక_ర్తలన(గా మహినొప్పిన యస్మదీయ వం 

శమున( [బసిద్దులై విమల సద్గుణ శోభితులై న ఫాండవో 

తముల చరిత నాకు సతతంబు వినంగ నభీష్టమెంతయున్. 

(ఆది, 1—14) 

2) 
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అని భారత కథను తమ వంశ పురుషుల చర్మితగా చెప్పుకున్నట్టు 

నన్నయ పేర్కొన్నాడు, తూర్పు చాళుక్య వంశానికి చంద వంశాన్ని మూలంగా 

పేర్కొనటం మొదటి సారిగా విమలాదిత్యుని కాలం నాటి కశాసనాల్లోనూ, రాజ 
రాజుకు సంబంధించిన కాసనాల్లోనూ మ్మాతమె కనిపిస్తుంది. దీనితో పాటు. 

చాళుక్య వంకోద్భవానికి సంబంధించిన కథ ఒకటి మొదటి సారిగా ఈ శాస 

నాల్లో కనిపిస్తుంది, “ఒక సారి |బహ్మ దేవుడు [పాతఃకాల కృత్యాలు తీర్చుకుం శ 

టుండగా ఇం(దుడు వచ్చి [పపంచంలో ఎవరూ యజ్ఞ యాగాది [కతువులను 

నిర్వహించి దేవతలకు హవిర్భాగాలను ఆర్చ్సించక పోవటం వల్ల పాపం పెరిగి. 

పోతున్నదని మొరపెట్టుకున్నాడు. [బవ్మా అర్హ్యం కోసం పట్టిన చులుకాన్ని 

చూశాడు, ఆ చులుకం నుంచి ఒక మహాయోధుడు జన్మించి చాళుక్య వంశానికి - 

క _ర్తఆయ్యాడు. అతని వంశంలో కొంత కాలానికి మానవుడు, వోరీతుడు అనే 

ఇద్దరు మహాయోధులు జన్మించి జగద్విథ్యాతి పొందారు. ఏరి మొదటి రాజధాని 

అయోధ్య. తరువాత ఆ కాఖలో ఒక వంశం వారు దక్షిణాపథానికి వచ్చారు.” 

ఇంతవరకు కథ బిల్హణుని వికమాంకదేవ చరితంలో ఉంది. కళ్యాణి చాళుక్య 

వంశానికి చెందిన ఆరవ విక్రమార్కుడి చరిత్రే వ్మికమాంకదేవచరితం. దీనికి 
తరువాతి కథ విమలాదిత్య, రాజరాజ నరేందుల శాసనాలలో కనిపిస్తుంది. పైన 

చెప్పినట్టు దక్షిణాపథానికి వచ్చిన విజయాడిత్యుడనే చాళుక్యరాజు |త్రిలోచన 

పల్టవుడనే వాడితో యుద్ధం చేసి యుద్ధంలో మరణించాడు. గర్భవతి అయిన 

అతని భార్య పురోహిత్సుడైన విష్టుభట్ట సోమయాజి ఇంట్లో తలదాచుకుంది. 
ఆక్కడ ఒక పిల్ణవాజ్జికన్నది. ఆ పిల్పవాడు పెరిగి పెద్దవాడై తల్లి వల్బ విషయం . 

ఆంతా తెలుసుకుని చళుక్య పర్యతం-పెన తపస్సుచేసి శివుడితో వరాలుపొంది, 
తం|డిశ|తువులై న గొంగులను, కదంబులను జయించి పోయిన రాజ్యాలను మళ్ళీ 

సంపాదించాడు. విష్ణుభట్ట సోమయాజి పెంచటం వల్ల ఈయనకు విష్ణువర్ధనుడనే ' 

పేరు వచ్చిండి, చాళుక్య వంశానికి రాజవంశంగా, క్ష్యతియ వంశంగా “సమ్మతి” 

కల్పించటానికి ఈ కథ కల్పించారనటం స్పష్టం. తూర్పు చాళుక్య వంశానికి 

సంబంధించిన రాజులు సుమారు ఇరవై యారుగురు ఉన్నారు. విమలాడిత్య, 

రాజరాజ నరేం[దుల శాసనాలలో తప్ప ఆంతకు ముందెక్కడా ఈ కథ కనిపిం 

చదు.. ఈ విధంగా రాజకీయాధికారాన్ని సంపాదించి ఆచార కాండకు సంబంధిం 

చిన హోదాను పెంచుకొని క్షత్రియలుగా గుర్తింపు పొందటాన్ని, దానికి దగిన 
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వంశావళిని, కథలను (బ్రాహ్మణుల ద్వారా (పచారం చేయించుకొని క్ష్యతియేత 

రులు క్షతియ ధర్మాన్ని అనుసరించటాన్ని సంస్కృతీకరణవిధానంలో ఒక 
టిగా సామాజిక శాస్త్రజ్ఞులు పేర్కొన్నారు, 

ఈ పరిస్థితులలో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ (ప్రధానమైన సాంప్రదాయిక 
భారతీయ సామాబిక వ్యవస్థను చాటి చెప్పటానికి, ఆ వ్యవస్థకు సంబంధించిన 
ధర్మశాస్త్రం, మత, తాత్విక విషయాలు, వ్యవస్థకు అనుకూల.గా సామాన్యులకు 

బోధించవలసిన నీతి, దానికి తగిన ఉపాఖ్యానాలు మొదలై నవాటితో నిండి 
పంచమ వేదంగా (పసిద్ధి పొందిన మహాభారతం తప్ప [ప్రచారం లోకి తీసుకొని 

రావటానికి పురాణాలలో, ఇతిహాసాలలో అనువై న (గంథం మరొకటిలేదు. 

“ధర్మే చార్జేచ కామేచ మోకేచ భరతర్షభ, 
యది హాస్తి తదన్య|త యన్నేహా సి నతత్ క్వచిత్ il 

(సం. భా. ఆది. అధ్యా. 58) 

ని (పసిద్ధి పొందింది మహాభారతం. 

మ ॥ అమతాఖ్యానక కాఖలం బొలిచి వేదార్థామలచ్భాయమై 

సుమహద్వర్గ చతుష్క పుష్పవితతిన్ శోభిల్లీ కృష్ణారునో 

_త్తమ నానాగుణ కీర్రనార్థ ఫలమై ర్రైపాయనోద్యాన జౌ 

త మహాభారత పారిజాత మమరున్ ధ్యాతీసుర పార్ధ్యమై. 

(ఆది. 1.66) 

ఆని [పశంసలు పొందింది. మొదట 'జయి అనే పేరుతో రచింపబడిన 

(సం. భా. ఆది. ఆధ్యా-1-1) మహాభారత రచన కీ. హూ. 7,6 శతాబ్దాలలో 

బుద్ధుని కంటే పూర్వమే (ప్రారంభమై, |క్రీ. శ. మొదటి శతాజ్దాలలో గుప్త 
సా[మాజ్య కాలం నాటికి (పస్తు పసుత రూపాన్ని పొందింది. గుప్తుల జసనాలలో 

“శత సాహ్మసీ సంహిత 'గా భారతాన్ని పేర్కొనటం జరిగింది. ఈ మధ్య 
కాలంటో అనేక ఉపాఖ్యానాలు, భగవద్గీత మొదలైన తాత్త్విక, నైతిక వివయా 

లకు సంబంధించిన ఘట్టాలు, ఆనుకాసనిక పర్వం లాంటి ధర్మశాస్త్ర విషయ 
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(ప్రధానమైన భాగాలు భారతంలో చేరాయి. మవోభారతమే కాదు, అంతకు 

ముందు సూతులు, మాగధుల రచనలుగా ఉన్న అనేక పురాణాలు కూడా. 

గుప్తుల కాలం నాటికీ [బాహ్మణుల చేతులలో అనేకమైన మార్పులతో కొత్త. 

రూపాలను సంతరించుకున్నాయి. ముఖ్యంగా భృగువంశీయ వాహ్మణులు 

మహా భారత |పస్తుత రూపానికి కారకులు. అందుకే భార్గవుడై న శౌనకుడు 

“త తవంశమహం పూర్ణం [ళో తుమిచ్చామి భార్గవం” ' (సం భా.ఆది) అని తన 

వంకొన్ని గురించి వినటానికి కుతూహలం చూపించాడు. సుమారు ఏడెనిమిడి' 

వందల సంవత్సరాల కాలంలో పెరిగి [పస్తుత రూపాన్ని పొందిన మహాభారతం 

౦ పదాయాలకు [పతీకగా నిలచింది. గు పులకాలం +" 

శ్రణ భూమిదాన శాసనాల్లో భారతాన్ని [ప్రమాణ [గంథంగా పేర్కొ. 

కది పల్పవరాజు మొదటి పర మెళశ్వుర వర్మ కాలంలో దేవాలయో 

ద్యోగలలో రోజూ మహాభారత పారాయణం చేసేవాడొకడని కాసనాలవల్స తెలు 
స్తుంది. రాజ రాజ నరేం[దుడి కాలంలో ఆతని మాతృ వంశీయులు చోళు లేర్ప 

రచిన వేద పాఠశాలలలో “మహాభారతం” పఠనీయ [గ్రంథంగా ఉండేదట. 

“భారత బద్ధ స్పృహులగువారికి నెప్పుడు బహుయాగంబుల ఫలంబు పర 
మార్థమగున్ (ఆది. 1-17) అని నమ్మిన రాజరాజు నన్నయను “కృష్ణ 
ద్ర్వైపాయన మునివృషభాభిహిత మవోభారతబద్ధ నిరూపితార్థ మేర్పడ తెనుంగున 
రచయింపు' (ఆది. 1-16) మన్నాడు. 

కుషాణులు, స్థానిక జాతులకు చెందిన" కాతవాహనులు మొదటి నుంనీ 

(పాకృతాన్నే శాసనాల్లో ఉపయోగించారు. కాతవావానుల కాలంలో పాక్ళత 
సాహిత్యం ఉన్నత దశలో ఉంది. హాలుడు [గంథించిన 'గాధా సప్తశతి” ఆలం 

కార కాస్త్రానికి అనేక లక్ష్యాలను (ప్రసాదించింది. లౌకిక సాహిత్యం |పాకృత 
భాషలో ఈ కాలంలో ఉచ్చస్థితికి చేరుకున్న దని చెప్పవచ్చు. బౌద్ధమత 
గంధాలు అంతవరకూ పాలీ, పాకృతాలలోనే ఉండేవి. బ్రాహ్మణ మతానికి 
సంబంధించిన ధర్మశాహై9లు మాతం సరళ సంస్కృతంలో రాయబడుతూ 
వచ్చాయి. కీ.శ. 150 సంవత్సరం నాటి గిరినార్ కానవం మొదటి సంస్కృత 
శాసనం, శకవంశీయు డైన రుదదాముడు చంద్రగుప్త మౌర్యుడు నిర్మించిన 
ఆనకట్ట నొకదాన్ని బాగుచేసి నట్టు ఈ శాసనంలో ఉంది. దీనితోపాటు రుద. 
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దాముడు తనకుగల సంస్కృత భాషా పరిజ్ఞానాన్ని (పశంసించుకున్నాడు., విదే 

శీయులై. న శకులు మొదలై నవారు దాహ్మణ మతాన్ని అనుసరించటం ద్వారా, 

సంస్కృతం ద్వారా సంస్కృతీకరణం పొందుతుండగా, స్థానిక జాతులకు 

చెందిన శాతవాహనులు [పాకృతాన్ని రాజభాషగా అనుసరించారు. [క్రమంగా 

సంస్కృతం భారత దేశంలో విభిన్న [పాంతాలలోని ఉన్నత వర్గంవారిని కలిపే 

భాషగా స్థిరపడింది. [పాంతీయ భాషలుగా విడిపోతున్న [పాకృతాలు ఈ 

(పయోజనాన్ని సాధించలేక పొయ్యాయి. బౌద్ధలు బుద్ధుని మార్గాన్ని వదలి 

(పాకృతాన్ని కొక సంస్కృతాన్ని పటట re మహాయాన 

శాఖకు సంబంధించిన బౌద్ధులు తమ మత [గంథాలను సంస్కృతంలోనే 

రాళారు రాజాస్థానాలలో అనేక రంగాలలో [పభుత్వ కార్యకలాపాలకు సంస్కృ 

తాన్ని ఉపయోగించటం [పారంభమైంది. సంస్కృత లౌకిక సాహిత్యం కూడా 

ఈ కాలంలోనే ఉన్నత స్థితికి వచ్చింది. కాళిదాసు మొదలై న వారితో పాటు 

బౌద్దులైన అశ్వఘోషుడు, హర్షుడు సంస్కృతంలోనే కావ్య, నాటకాలను రచిం 

చారు. ఈ విధంగా [పాకృతాల నుంచి [ప్రాంతీయ భాషలలోకి [ప్రత్యక్షంగా 

మార్పు రాకుండా మధ్య కాలంలో లౌకిక సంస్కృత సాహిత్యం అభివృద్ధి 

' చెందింది. పరిపాలనాంగాలై న లౌకిక విద్యలపైన, జాతకర్మ, వివాహాలు, 
ఆంత్యకియలు మొదలై న ఆచార కాండల పన తమ అధికారాన్ని కొనసాగించు 

కోవటానికి, వాటిని రహస్య విద్యలుగా కాపాడటానికి, |బ్రావ్మాణులకు, ఇతర 

ఉన్నత వర్గాల వారికి సామాన్యుల భాషలు కాకుండా సంస్కృతమే ఉపయో 

గించింది. తెలుగు దేశానికి సంబంధించినంత వరకు ఇవ్వాకు వంశానికి చెందిన 

ఎహువల కాంతమూలుడి (క్రీ. శ. 260-94) కాలంలో సంస్కృతం రాజ 
భాషగా, శాసన భావగా మొదటిసారి కనిపిస్తుంది. తరువాత క్రమంగా 

సంస్కృత శాసనాలు ఎక్కుువయినాయి. బౌద్ధ మతానికి చెందిన నాగార్జునుడు; 

చిజ్నాగుడు మొదలైనవారు, వైదిక మతానికి చెందిన కుమారిలభట్టు మొదలై న 

వారు తమ తమ [గంథాలను సంస్కృతంలోనే రాశారు. క్రమంగా చిన్న చిన్న 
రాజ్యాలకు సంజంధించిన పరిపాలకులకు సామాన్యులతో, [గామీణులతో సంబం 

ధం పెట్టుకోవలసిన అవసరం రావటంవల్లి, తమ అధికారాన్ని గురించి, విజయా 

లను సరికలీ తెలి యజి ప్పటానికి స్థానిక భాషలుకు ఆనుసరించవలసిన అవసరం 

వచ్చింది ఈ పరిస్థితులలో é శ, 6వ శతాబ్ధి నుంచీ తెలుగును శాసన భాషగా 
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ఉపయోగించటం [పారంభం అయింది. అంతకుముందే తోటి దక్షిణ దేశ భాష 

లలో శాసనాలు వచ్చాయి. తమిళంలో ఆనాటికే లిఖిత సాహిత్యం ఉంది. 

క్రమంగా చిన చిన్న రాజ్యాలు ఏర్పడిన దశలో ప్రాంతీయ భాషలలో లనే 
సాహిత్యం [పారంభమైంది. (ప్రాంతీయ రాజులు సా్యమాజ్య యుగంనాటి చక 

వరు లను ఆనుకరించటంలో భాగంగా పాంతీ య భాషలలో సాహిత్యం వచ్చింది, 

నన్నయ సంస్కృత భూయిష్టమైన భారత భావ అంతకు రెండు మూడు వందల 

సంవత్సరాలకు ముందే రూపుదిద్దుకున్న పండితుల భాష. నన్నయకు పూర్ణం 

నుంచే కావ్య, వ్యావహరిక భాషలుగా రెండుగా చీలింది తెలుగు. నన్నయ భానత 

భాష కావ్యభాషగా సుమారు ఆధునిక సాహిత్యయగ ప్రారంభం వరకు కొన 

సాగింది. ఆర్థిక, రాజకీయ, సామాజిక హోదాల పరంగా, సం|పదాయ పరంగా, 

సంస్కృతి పరంగా, మత పరంగా, భాషా పరంగా జరిగిన సంస్కృతీకరణ 

ఫలితం తెలుగులో నన్నయ భారతావరణ. 

దక్షిణ భారత భాషలలో తమిళ సాహిత్యం [ప్రాకృత సాహిత్యం ఉచ్చ 
స్థీతిలోఉన్న కాలంనాటికే కనిపిస్తుంది. (ప్రాకృతంలో గాధా సప్తశతి ' లాగే 
తమిళ ంలోని 'పత్తుప్పాట్టు”, “ఎట్టుత్తాగె మొదలైన సంకలన [గంథాలు 
వచ్చాయి. వీటిలోని భావాలు 'గాధా స ప్రశతి'లో లాగే చాలా సరళంగాను, 

నిరాడంబరంగాను ఉంటా ము. [పేమ గీతాలు, వీర గీతాలు ఇందులో కనిపిస్తాయి, 

మౌఖిక సాహిత్యంలో భాగాలైన ఈ రచనలను సంకలనం చేసి లిఖితరూపం 
చేసినందున మౌఖిక, లిఖిత సాపాత్యలలో అంతరం తక్కువగా ఉండవచ్చు. 
ఆందుకే తమిళంలో దే సాహిత్య సం|పదాయం నిలదాక్కుకుంది. తమిళం 
పెన సంస్కృత వ్యాకరణం, అలంకార శాస్త్ర [ప్రభావాలు కనిపిసున్నా, ఆది 

తన (ప్రత్యేకతను నిలుపుకున్నది. సంస్కృత పదాలను ఎక్కువగా తద్భవాలనుగో 
మాత మే తమిళం (గహించింది. సంస్కృత, తమిళాలకు సంబంధాన్ని కలిపే 
(పయత్నం కూడా ఎవరూ చేసినట్టు కనిపించదు తమిళం _పాచీన సాహిత్య 
యుగం ఆయున సంగయుగం నాటి కవులు కావ్య వస్తువులకు సంస్కృత 
[గ ంథాఎనుంచి [గ్రహించ త్రము సాహిక్య ఏలో మత [పన క్రి లేదు. ఛందస్సు 
పూర్తిగా దేశీయమైండ | బాహ్మణేతర కవుఖు, కవము[తుఎ సమానంగా వర్షిల్లారు. 
అంటే తమళ సాహిత్యం మొట్టి మొవటి దశలలో సంస్కృతీకరణ విధానం 
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కనిపించదు. (కీ.శ 4, 5 శతాబ్బులనాటి తిరువళ్ళువర్ పంచముడు. అతని రచన 
“౭8రుక్కురళ్* తమిళ వేదంగా. గుర్తింపు పొందింది. సామాన్యుల సీకి సంగ 

యుగపు సాహిత్యం ప్రధాన లక్షణం. రాజ్యాంగ విధానం, కర్షకుడు, 

గృహస్థుడు మొదలైన అంశాలెన్నో 'తిరుక్కురళ్' లో చోటు చేసుకున్నాయి. 

[కీళ. 8 వ శతాబ్ది నుంచి మొదలైన జైన, బౌద్ద సాహిత్యంలో భాషలో, 

వస్తువులో సంస్కృత ప్రభావం కనిపిస్తుంది. కీ.శ. 850-1200 సంవత్సరాల 
మధ్య చోళులకాలంలో శైవ, వైష్ణవుల భక్తి సాహిత్యంతో పాటు భారత, 

రోమాయణాలు తమిళంలోకి వచ్చాయి. కన్నడ, తెలుగు సాహిత్య పరిస్థితులు 

దీనికి భిన్నంగా కనిపిస్తాయి. కన్నడ లిఖిత సాహిత్యంలో సుమారుగా మొదటి 
తరపు కవులందరూ జై నులు. పరిపాలకులు జైనులు కాకపోయినా జైన కవులకు 

ఆశయ మిచ్చారు. పారంభదళ నుంచే కన్నడ సాహిత్యంలో సంస్కృృతీకరణం 

కనిపిస్తుంది. కన్నడంలో కనిపిస్తున్న మొదటి [గంథం సంస్కృత లక్షణాలను 

అనుసరించి రాసిన లక్షణ (గంథం'కవిరాజ మార్ల' రాష్ట్ర కాట రాజు నృపతుంగుడి 

(కీ శ్, 825) పేరట ఈ (గంథం కనిపిస్తుందీ. కన్నడంలో [పారంభ దశలో 

(పతి కవీ తను అవలంబించిన మతాన్ని బట్టి ఒక ధార్మిక లేక ఆగమిక కావ్యాన్ని, 

పరిపాలకుడి కోసం పురాణేతిహసాలు ఇతీవృతాలుగా ఒక లౌకిక కావా గన్ని 

రాయటం సం|పదాయంగా ఉండేది. సుమారు కీ.శ, 900 కాలంనాడే గుణవర్మ 

అనే కవి హరివంశం అనే ఒక ధార్మిక కావ్యాన్ని, శూ దక ఆనే లౌకిక కావ్యాన్ని 

రచించాడు. “హరివంశం జైన మతాన్ననుసరించి రాసిన భారత కథ. 

“శూ దక' శూూదక రాజ చరితం. ఈ రండు [గంథాలూ లభ్యం కావటం లేదు. 

కన్నడంలో ఆదికవిగా పేరుపొందిన పంపడు జైన (బాహ్మణుడు. జైన ఆది 

నాధుని చరిత [ప్రధానంగా అతడు రచించిన “ఆడి పురాణ" ధార్మిక క కావ రట 

'వికమార్జున విజయ" పేరుతో రచించిన భారతం లౌకిక కావ్యం. పం పకకే 

eRe మితుడు ఆయిన వేములవాడ చాళుక్య వంశానికి చెందిన ఆ 

కేసరి బ్రాహ్మణ మతానికి చెందినవాడు. రాష్ట) కూటులకు సామంతు డీయ 

బోధన్ ఇతని రాజధాని. పంపడు జైన మతస్సుడు. అందువల్ల విడిగా 

రెండు కావ్యాలు రచించవలసివచ్చి ఉంటుంది. కొంతకాలంవరకు జై న కవృలకు 

రెండు రకాల కావ్యాలను రాయటం సంప్రదాయం అయింది. ఈ కాలంలో 

జ్జైెన, (ద్రాహ్మణ మతాలకు తార్రికంగా కొంత భేదం ఉన్నా వాటికి సంబ 
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ధించిన సాహిత్యాలు నిర్వహించిన రాజకీయ, సామాజిక పాత్రలో భేదం 

లేదు. కులాలు, వర్ణాలు లేవని చెప్పుకుంటున్న జైన మతంలో జైన (బాహ్మ 

ణులు, జైన వైశ్యులు ఉన్నారు. జైన మతానికి సంబంధించిన కన్నడ కవులు 
సుమారుగా అందరూ [దాహ్మణులే. పంపడి పూర్వీకులు వాహ్మణ మతాన్ని 

ఆనుఫరించినవారు. అహింసా సిద్ధాంతంవల్ల జై నానికి ఆక ర్షితుణ్ణ్ అయ్యానని 

చెప్పుకున్నా, పంపడు ఆరికేసరికి యుద్ధాలలో తోడుగా ఉండి పాల్గొన్నాడు. 

ఆరికేసరె వీర విహారాలను, యుద్ధాలను, శ త్రుమారణాలను యధేచ్చగా వర్ణిం 

జాడు పంపడు. జాతి భేదాలు లేవనీ మానవులందరూ ఒకటేనని చె పూనే 

(బాహ్మణ జాతి [పాధాన్యాన్ని నొక్కి చెప్పాడు. “'“డాతులలో [బాహ్మణ జాతి 

ఉ తమం ఆంటారు. అందులో జిన ధర్మాన్ననుసరి స్తై ఆది మదీ ఉత్తమం 

అవుతుంది” (వ|క.14-48) అంటాడు పంపడు. సామంతుడు మ్మాతమే 

ఆయిన ఆరి కేసరి (పాశస్యాన్ని కొండంతలుచేసి, చెప్పటం, దాని ద్వారా పాలి 

తులకు ఆతని విషయంలో విధేయతను కలిగించటం మొదలై న “వ్యూడల్' 
లతణాంకు పరాకాష్ట విక్రమార్జున విజయం. తాను జైనుడ్రైనా కృతి 
[పారంభంలో ఆరికేసరికోసం నారాయణ, మహేళ్వర, సూర్యులను స్తుతిసూ 
వారికంటే ఉత్తముడుగా అరికేసరిని (పశంసిసాడు, అర్జునుణ్ణి నాయకుణ్ణి 
చేసి ఆతని వాతతో ఆకికేసరి చరితను జోడించటం (పధాన లక్ష్యం పంప 
డికి. నిజానికి అరికేసరికే అర్జునుడికం దే [పాధాన్యం ఇచ్చాడు. అరి కేసరి 
విశేషణాలన్ని ంటిసీ అర్జునుడికి వాడాడు. విక్ర మార్జున విజయాన్ని సమ_సన 
భారతంగా పేర్కొన్నాడు. భారత కథతో చార్మి తకాంళాలను కలపటమే 
సమస్త భారతం. పంపడు భగవద్దీతను ఒక్క వాక్యంలో జెప్పినా దాన్ని 
“*“ఆదియవేద రహస్యదోక్ నిరంతరద పరిచర్యయిం నరయ యోజిసిదం కదన 
తినేతనం' (విక్ర.:0-64) ఆని గీతను వేదరహస్యంగా పేర్కొన్నాడు. 
వేద రహస్యాన్ని చెప్పి అర్జునుణ్ణి యుద్ధానికి పోత్సహింఛాడు కృష్ణుడు. మొత్తం 
మీద ఉపథ్యానాలు లేకుండా |పధాన భారత కథను మాాతమే తీసుకొని 
(విక.1-11) అరికేసకికి 'అంకితంగా రచించిన ' పధ్నాలుగు ఆక్వాసాల 
చార్మితక కావ్యమే 'వికమార్జుశవిజయం' లేక “పంప భారతం”. 

కన్నడ కవులు ధార్మిక కావ్యాలను, లౌకిక కావ్యాలను వికి విడిగా 
రచిస్తే, రెండు విధానాలకు సమన్వయంగా వచ్చిన తొలి తెలుగు లిఖిత. రచన 
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నన్నయ భారతం. సుమారు ఇతర పాంతీయ భాషలలో వచ్చిన భారతాల 

'కంటే భిన్నమైందీ, వి స్ఫృతమైందీ తెలుగు భారతం. అనేకమైన [పయోజనాల 

సమాహార రూపం నన్నయ భారతం. [బాహ్మణ మత. ధర్మానికి (పతీకగా ఉపా 

భ్యానాలతోపాటు అనువర్రించిన ధార్మిక కావ్యంగా, రాచరిక వ్యవస్థను కీర్తించే. 

[గంథంగా, కావ్యధోరణులను కూడా కలుపుకొన్న లౌకిక కావ్యంగా నన్నయ 

భారతం దర్శనమిసుంది. పంపడిలాగా భారతాన్ని రాజరాజుకు అంకితం చేయ 

కుండా వినిపించటం మ్మాతమే చేశాడు నన్నయ. దీనికి కారణం ఇది ధార్మిక 

కొవ్యం కూడా కావటం కావచ్చు. ఇతిహాస కథను నిర్వహించే కథా కథనం, 

శైలీ రమ్యతను చేకూర్చే అక్షర రమ్యత, నైతిక బోధ చేసే సూక్తి నిధిత్వం, 

రాచరికాన్ని నిల బె ట్రై వంశానుకీర్తనం కలగా పులగమైన రచన తెలుగు 

భారతం. కళాత్మకంగా [పాంతీయ భాషలలో వచ్చిన భారతాలలో ఈ తెలుగు 
భారతానికి ఉన్నత స్థానం ఉంది నన్నయ భారతంతో [పధానంగా కనిపించే 

అంగాలు (1) ఫ్యూడల్ వ్యవస్థకు [ప్రధానమైన రాజుల కీర్తన, (2) వర్ణాశమ 

(ధర్మ) సాధాన్యం, (8) [బాహ్మణ పాశ స్తం, (4) కథాకథనంతోపాటు 

కావ్యరచనాపద్ధతి. వీటిలో కొన్ని మూలభారతంలో లేనివి, కొన్ని మూల 

భారతంలో కంటే పెంచి రాసినవి ఉన్నాయి. 

1. అవతారికతోనే కాకుండా [ప్రధాన |గంథంలో కూడా భరత వంశ 
రాజులను, ఇతర రాజులను వర్ణిస్తూ మూలంలో లేని. అనేక విశేషణాలను 

చేర్చటం నన్నయ భారత భాగంలో కనిపిస్తుంది. ఈ విశేషణాలు రాజరాజ 

నరేందుడికి కూడా ఆన్యయిస్తాయి. సంస్కృత భారతంలో “జనమేజయ 

పారిక్షితః సహ(భాతృభిఃకురుక్నేతే దీర్భస త్రముపాస్తే'” (ఆది. ఆధ్యా. 8-111) 

అన్నచోట తెలుగులో జనమేజయుడికి అనేక విశేషణాలను చేర్చటం చూడ 

వచ్చు, 

చ॥ పతిహత వి కము(డు పాండవ వంశ వివర్ధనుండు సు 

(వతుడు పరీక్షిదాత్య జు( డవద్యవిదూరు(డు దారకీరి ని 

ర్మిత వివిధాధ్యరుండు జన మేజయు(డన్ జనపాలు( డుత్తమ 
స్తుతమతి దీర్చ సత్త) మజితుం గొనరించె సభాకాంక్షియె (ఆది 1-89) 
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రతవంశం తన వంశానికి మూలం ఆని చెప్పుకున్నాడన్న రాజరాజ 

నరేం|దుడికి పె విశేషాణాలవ్నీ సరిపోతాయి. జనమేజయుడి పేరుతో నన్నయ 

రాజరాజును దృష్టిలో ఉంచుకుని చెప్పినవే కింది మాటలు కూడా. 

ఉ॥ ఆయత కీర్రితో వివిధ యాగములన్ సురధారుణీ సురా 

మ్నాయము నాహీతాహుతి సమంచిత దక్షిణ లిచ్చి తన్నుచుం 

జేయుచు నుండె రాజ్యము విశిష్ట జనస్తుత వర్ధమాన ల 

శ్న్మీయుతు(డు త్తముండు జనమేజయు( డాది నరేం|ద మార్లుడై 

(ఆది. 1-89) 

సభా పర్వంలో నారదుడు చేసిన హరిళ్చందుని (ప్రశంస కూడా 
ఆమూలకమే. / 

ఉ॥ దీపిక సత్యసంధు(డు ధృతిస్మృతి ధర్మ పరాయణుండయో 

ధ్యాపుర నాయకుండు జలజా ప్తకులై క విభూవణుండు వి 

ద్యా పరమార్థ వేది శరదబ్ద సముజ్జ్వ్వల కీరి చం|దికా 

స్నాపిత సర్వలో కు(డు తీశంకు నరేం|ద సుపుత్తుభ(డున్నలతిన్. 

(సభా. 1-84) 

దీనికి సంస్కృత మూలం చాలా సామాన్యంగా కనిపిస్తుంది. 

సరాజా బలవానాసీర్ స మాట్ సరంృమహీక్షి తామ్, 

తస్యసర్వే మహీపాలాః కాసనావనతా స్థితాః॥ | 

| (సం.భా.సభా-ఆధ్యా, 12.11) 

రాజుల పస కి వచ్చినప్పుడల్లా మూలం కంటే భిన్నంగా ఆతిశయించి 

కీ రించటం జనానికి పరిపాలకుల విష యంలో విశ్వాఫం కలిగించి, విధేయతను 

పెంచటాని కనేవి స్పష్టం, 

(3) ““చాతుర్వుర్య విధానం చ పురాణానాంచ కృత శః” (సం. భా. 
ఆవ3-ఆధ్యా. 1-65) అనీ మూలభారత ౧లో చాతుర్వర్ణ్య విధాన _పశంస ఉన్నా 
మూలంలో లేనిచోట్ట కూడా చాతుర్వర్ణ్య (ప్రశంస చేయడం నన్నయ భారతంలో 
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కనిపించే ప్రధానాంశం. మూలంలో ధర్మం అని పేర్కొన్న చోచెల్లా “వర్ణా 

[శమ ధర్మాలని వ్యాఖ్యానిసా నిసాడు నన్నయ పరీక్షిత్తుకు శాపం ఇచ్చిన శ్రంగిని 

మందలిస్తూ శమీకుడు చెప్పిన “రాజ్ఞా (పతిష్టితోధర్యః' (సం. భా. అది. 

అధ్యా. 41-29) వాక్యంలోని "ధర అన్నమాటకు నన్నయ వివరణ ఇది. 

ఉ॥ క్ష[తియ వంశ్యులై ధరణిగ్యగ్రావ(గ(బుట్టినవారు ! బాహ్మణ 

క్షతియవై శక శూదుల న(గాగల నాలుగు జాతులన్ స్యచా 

రి|తము దప్పకుండ (గ, బదీక్షితు కాచినయట్లు రామమాం 

ధాతృరఘుక్షితీపలు ముదంబున( గాచిరె యే యుగంబునన్. 

(ఆది. 2.175) 

'ఇం|[దపస్థ పుర నిర్మాణం తరువాత రాజ్యం ఏలిన ధర్మరాజు తమ్ములతో 

పాటు “ధర్మంతో రాజ్యం ఏలాడు అని మామే ఉంది మూలంలో. 

- [పాష్య రాజ్యం మహాతేజా: సత్యసంధోయుధిష్టిరః, 

పాలయామాసధర్మేణ (పథివీంభ్యాతభి స్సహ 

(సం.భా. ఆది. అధ్యా 207-6) 

దీన్ని సుమారు ఆయిదు పద్యాలలో వివరించాడు నన్నయ. వీటిలో 

ధర్మరాజును రాజుగా కీర్తిస్తూ 'సర్వుపావన శుభమూ ర్రి', 'భువనవంద్యుడు', 

“ధర్మ పరుండు'” (ఆది- -8-81,, 'అనముడు', “'వేదాధ్యయనాసక్తుడు', “ఆరభ్య 

మాణ మహాధ్వరుడు”, “మనుచర్మితుడు' , 'సర్వ వర్ణాశ్రమ సంరక్షణక్షముడు', 

“సత్య సంధానుకు”", 'భరతవంశోతసుడు' (ఆది-6-62) అని విశేషణాలను 

వాడటంతో పాటు, 'అనుజులు నల్వురుం దనకు నత్యనురాగ మునన్ విధేయులై 

తనరుచునుం'డు ధర్మనందనుణ్ణి “వేద విహితంబగు యజ్ఞం' (అవ్-8-81)తో 

పోల్చాడు. “తద్దేశంబున ననవరతము యజన యాజనాధ్యయనాధ్యాపన దాన 

ములు (బర్మిగహమును ననుషట్కర్మములను భూసురవంశ్యుల్ తనరి 
వ 8-84) అనీ, “వాహ్మణ్యపియమయి ధర్మ్యంబయి క్షతియ వైశ్య 

కుంబప్ికత పుబ్యకర్య్మలాలసమగుచున్ యజనాధ్యయనదానంబుల వ రిల్రె 

(ఆవి వ్ర్ం 55) అ 'పరమద్విజ శు శూషా పరులయి శూ దాదులవని, బరగిరి' 

(ఆది + పర -86) అ శా? వర్ణాలవారు స్యధర్మాన్న నుసరించారని వర్ణించాడు, 
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(బాహ్మణమత యథాస్థితివావం, వైదిక యజ్ఞయాగాది కర్మకాండలు, వర్ణాశ్రమ 

ధర్మరక్షణ పేరిట [బాహ్మణ (పాశ స్యం, ధర్మపాలన పేరిట పాలకులై న 

రాజుల ఆధిక్యత- వీటితో తెలుగు భారత రచన ముడిపడి ఉన్నదని.చెప్పటానికి 
ఇది పరాకాష్ట అయిన తార్కాణం. 

సమాజాన్ని మొదట అంతస్తులుగా విభజించినప్పుడు అప్పటి పరిస్థితు 

లలో నాలుగు వర్ణాల విభజన సరిపోయి ఉండాలి. తరువాత అనేక జాతులు, 

వృ త్తులవారు, మి[శవర్జాలవారు వచ్చారు. వారిని. ఉన్న 'చ్మృటంలో ఇమడ్చ 

టానికి వర్ణసంకరం అనే భావనను పవేశ పెట్టారు. నాలుగు . వర్ణాలు అనే - 

[పధాన విభాగంతో ఎలాంటి మార్పూ చేయలేదు తరువాత. వేద [పామాణ్యం 

లభించిన చాతుర్వర్ణ్యవ్యవస్థను మార్చటానికి వీలులేదు. ఆప్పుడు వర్ణ ధర్మాలు 

మొదలయ్యాయి, "వైదిక సంస్కార 0, ఆచారకొండకు సంబంధించిన. హోదా 

లతోవున్న వర్ణాలలో తక్కినవారిని బిగించవలసిక ఆవసరం ఉంది. సంస్కృత 

భారతంలో నహుష (పశ్నలకు సమాధానం ఇస్తూ ధర్మరాజు ఇచ్చిన సమా 

ధానం ఇది. 

జాతిర్వత మహసర్ప మనుష్యత్వే మహామతే, 
సంకరాత్సర్యవర్ణానాందుప్పరీ ష్యేతి మేమతిః॥ (వన, 180-81) 

సర్వే సర్వాస్వపత్యాన్ని జనయంతి సదానరాః, 

వాజ్ట్మైధున మధోజన్మ మరణంచ్చ సమంనృణామ్॥ (వన.180-82) 

ఇద మార్గం [పధానంచ యేయజా మహ ఇత్యపి, 

తస్మాచ్బీలం (ప్రధానేష్టం విదు రత త్వ్వదర్శినః॥ (వన. 180-88) 

ఈ లోకంలో వర్ణ సంకరం ఏర్పశటం వల్ల జాతిని పరీక్షించటం కష్టం, 

మొదవబి నుంచీ మకుషు లందరూ ' అన్ని వర్ణాలకు సంబందించిన స్రీలవల్తా 

సంతానాన్ని కంటున్నారు. వాక్ మైథుక,:జనన, మరణాల అందరికీ సమా 

నమే. అందువల్ణి తత్త్యం తెలిసి శవారు శీలానికి, ఆచారానికి పాధాన్యం 

ఇచ్చారు అంటాడు ధర్మరాజు మొదట |బాహ్మణుని లక్షణా లేమిటో అడిగివ 
జబ ఆట నహుషుని (ప్రశ్నకు సత్యం, దానం, క్షమ, శీంం, అహింస, తపస్సు, దయ-ఇవి 
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(బాహ్మణుని [ప్రధాన లక్షణా” (సం, భా. ఆర్యా. 180.21) అని సమాధానం 

ఇసాడు- ధర్మరాజు: దానిపైన నహుషుడు ఈ గుణాలన్నీఉం దే కూ[దుడు కూడా 

[బాహ్మణుడు కాగలుగుతాడా! (పై. 28) అని [పళ్నిసాడు. దానికి ధర్మరాజు 

సమాధానం ఇది 

శూ|దేతు యదృవేల్త క్కు -ద్విజేతచ్చ నవిద్యతే, 

నవై శూ దోభవేచ్చూ[దో (బాహ్మణోనచ |బ్రాహ్మణః॥ (పై. 25) 

యతై ఏతల్పక్ష్యతే సర్పవృ తం స బ్రాహ్మణః స్మృతః, 

యతై తన్న భ వేత్సర్ప తం స్యూదమితి నిర్దిశేత్॥ (పై. 26) 

“శూదుడి లక్షణం బాహ్మణుడిలో ఉండదు. సాధారణంగా భూ దుడు 

శూూదుడూకాడు, బాహ్మణుడు దాహ్మణుడూ కాడు పైన చెప్పిన లక్షణాలుంటే 

వాహ్మణుడవుతాడు. లేనినాడు అతడు హదుడే అవుతాతు' అని దానిభావం. 

ఆయితే పెలక్షణాలున్నా శూ దుడు బాహ్మణుశు కావటానికి వెదిక సంస్కారం 

దారా . ఆచార కాండకు సంబంధించిన హోదా కూడా కావాలి. 

(పై. 84-87). ఆర్థిక , సామాజిక హోదా ఉండి, వైదిక సంస్కారానికి, ఆచార 

కాండకు సంబంధించిన హోదా తోడై నప్పుడు కింది వర్ణంవాడు పైవర్ణంలోకి 

పోవటానికి ఆవకాశం ఉన్న దశను ఇది సూచిస్తుంది. నన్నయ భారతంలోని 

కింది పరస్పర విరుద్ధంగా ఉన్న సమాధానంలో (బాహ్మణజాతి [పత్యేకతను 

యధాతథంగా నిలబె ప్లే (పయత్నం కన్పిస్తుంది, 

వ॥ [పమాదంబున వర్థసంక రం బయినపుడు వర్దపరీ శార్థంబుగా 

(బాహ్మణాదులకు వృత్తంబు వేజువేజ స్వాయంభవుండై న మనువు సెప్పె; 

సత్యాది గుణంబులు శూ దునందు( గలిగానేని వాడు సచ్చూ!దుండగు(గాక 

[బాహ్మణుఎడు గానేర్చునే ? యవియు (బాహ్మణుశందు లేనినాడు శూదుండ 

యనంబడుం; గావున వృత్తంబుల యు తమంబులు" (ఆరణ్య-4-129). 

8. |బాహ్మణ (పాధాన్యాన్ని, (పత్యేక తను పేర్కొనే సందర్భాలు మూల 

భారతంలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కాని నన్నయ భారతంలో (వాహ్మణ 

(పసఃక్తి వచ్చిన (పతి సందర్భంలోను మూంం౦ంోంపే ఎస్కవగా పెంచి చెప్పిన 
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ఉవాహరణ లనేకం ఉన్నాయి. బ్రాహ్మణ శాపంనుబి విముక్తుడైన కల్మాష 

పాదునితో వసిష్టుడు, 'వెళ్ళిరాజ్యంచేసుకో' ఇకముందు ఎప్పుడూ [బాహ్మణులను. 

ఆవమానించకు, అంటాడు. తెలుగులో వసిష్టుడు దీనికి వన్నె పెట్టి [బ్రాహ్మణ 
[పాశస్యాన్ని మరింత వర్ణించి చెప్తాడు. 

చ. గుణముల నొప్పి “ బాహ్మణులకుంగడు భక్రుడవై సమన సధా 

రుణీ [(పజగూర్చ(గా విగత రోషుండవై సుఖముండుమింక (వా 

హ్మణుల కవజ్ఞ సేయక శమంబును చేకొను మిం|దు(డైన' బా 

హ్మణుల కవజ్ఞ సేసి యవమానము( బొందు. (బతాపహీనుడై.. 

(ఆది.7-129) 

పులోముడనే రాక్షసుడికి తన పత్నిని గురించిన వృత్తాంతాన్ని తెలిపి 
నందుకు భృగువు అగ్నికి శాపం ఇచ్చాడు. దానికి ఆగ్ని “మళ్ళీ నిన్ను 

శపించగలను, కాని |బాహ్మణులు నాకు మాన్యులు' అంటాడు. 

శ క్రోడహమపి శక్తుం త్వాం మాన్యాస్తు [(వాహ్మణామమ (సం.భా. అది. 

అధ్యా, 1-5) 

నన్నయ భారతంలో ఇదే సందర్భంలో అగ్ని పలికిన మాటలు (ఐబాహ్మ 

ణులకు గల ఎదురులేని స్థానాన్ని సూచిస్తుంది. 

నివు సోకు శాపంబిచ్చిన నేనలిగి నీకు. (బతిశాపంటీ నోపని. 

వాండను గాను వినుము. (ఆది. 1-187) 

చ॥ ఆడిచినందిట్టినన్ మతి మహాపరుషంబులు పల్కి యల్క_తో( 

బటొడిచిన నుత్రమ ద్విజులు పూజ్యులు వారల కెగు సేసినం 

జెడు నిహముం పరంబునిచి సిద్ధిముగావు బెటి గి భ_కినె 

ప్పుడు ధరణీసుకో త్రముల( బూజల( దస్పుదునల్లనోడుదున్ 

(పై. 188) 

వ... నీవు బాహ్మణుండవు నేనెద్దిసేసిన నీక చను... (పై. 189) 
గరుడుడు సము దోదరంలో నిషాదులను మింగినప్పుడు వాళ్ళతోపాటు 

బాహ్మణు డొకడు గొంతులో పడి దిగక కాలుతుంటే బాహ్మణుడే అనుకొని. 
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అతణ్ణి త్వరగా గొంతుకుంచి బయటకు రమ్మన్నాడు. దానికి [బ్రాహ్మణుడు 

“నాతో పాటు వా భార్య నిషాదికూడా బయటికి రావాలి” అంటాడు. గరుడుడు 

' ఆమెతోపాటు త్వరలో బయటకు వచ్చేయ' మంటాడు, సంస్కృత శ్లోకం ఇట్టా 

ఉంది. 

నిషాదీమమ భార్యేయం నిర్ణ్షచ్చతు మయాసవా... 

(సం.భా.ఆది అధ్యా 29-8) 

గరుడ ఉవాచ 

ఏతా మపి నిషాదీం త్వం పరిగృహ్యాశు నిష్పత (పై. శ) 

సామాన్యంగా చెప్పిన ఈ విషయాన్ని మరింత వి స్తృతీకరించి 

(వాహ్మణ పాశస్మాన్ని పక టిస్తాడు నన్నయ. 

ఉ॥ విపుండ నున్నవా(డ నపవి|త నిషాది మదీయ భార్య క్రీ 

ర్మిపియ దీనింబెట్టి చనుదెంచుట ధర్మువె నాకు నావుడన్ 

విపులబొండి యున్న యపవితులు( బూజ్యులు గారె గావునన్ 

వి[పకులుండ వెల్వడము వేగమ నీవును నీనిషాదియున్ “ఆది-2- 68) 

మూలంలో నిషాది నా భార్య అని మాతమే (బాహ్మణుడంటాడు. 

తెలుగులో నిషాదికి అపవిత్ర ఆనే విశేషణాన్ని తగిలించాడు. నిషాదితోపాటు 

త్వరగా బయటికి రమ్మని గరుడుడంటాడు మూలంలో. తెలుగులో పవితులను 

ఫౌంది ఉన్న ఆపవి తులు కూడా పూజ్యులవుతారు కాబిట్టి నువ్వూ నీ నిషాదీ 

వేగంగా బయటికి రమ్మంటాడు. దాహ్మణులు పవి|తులన్న ప్రత్యే కతన 

కాపాడే పద్ధతిలో ఉంది నన్నయ రచన. మూలభారతంలో సహసపాదుడు 

డుండుభ కూపంలో సర్ప. శాపవిముక్తి జరిగింతరువాత రురుడితో అహింస, 

సైౌమ్యస్వభావం, వేదవేదాంగ వేత్తృత్వం, సంత్య, క్షమ మొదలైనవి బాహ్మణ 

లక్షణా (సం.భా. ఆది. ఆధ్యా. ౩ 19) లని పేర్కొంటాడు. కాని 

తెలుగులో, 

ఉ॥ భూనుతకీ ర్తి బాహ్మణు(డు పుట్టుడు(దోడన పుట్టు నుత్రమ 

జ్ఞానము సర్వభూతహిత సంహిత బుద్ధీయు(జి త్తశాంతియున్ 

క మద (పహాణము సమత్యము సంతత వెద విధ్యను 

ష్రానము సత్యవాక్యము దృఢ(వతముంగ రుణాపరత్వమున్ (ఆది - 4] 157) 
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అని ఈ లక్షణాలన్నీ బ్రాహ్హణుడికి పుట్టుకతోనే వస్తాయంటాడు. బ్రాహ్మణ 

వర్ణంలో స్థానం పుట్టుకతోనే లభించేదన్న విషయాన్ని ఇది బలపరుస్తున్నది. 

4. తెలుగులో భారతం వచ్చిన కాలం నాటికే సంస్కృతంలో భారతాది 

ఇతిహసాలలోని ఇతివృతాలను ఆధారం చేసుకొని అనేక కావ్య, నాటకాల 

రూపంలో లౌకిక సాహిత్యం అభివృద్ధి చెందింది. సుమారు నన్నయ కాలంనాటికి 
ఆది ఆలంకారిక మార్గంలో పడి క్షీణ దశకు కూడా చేరిందని చెప్పవచ్చు. 

సంస్కృతంలో లౌకిక సాహిత్యం కేవలం మత (పధానమెన సాహిత్యానికీ 

' భిన్నంగా పట్టణ జీవిత విధానంలో వ్యక్తిగత కవులు తమ |పతిభా సంపదలను 

(పదర్శించే [పయత్నంలో బయలుదేరింది. కాంతా సమ్మితంగా, సరసంగా 

ఉపదేశం చేయటం లౌకిక కావ్యాల |పయోజనం అని ఒక వెపు చెప్తున్నా. 

అనందం పరమ [పయోజనం ఆని అలంకార కాస్తా9లు స్పష్టం చేస్తున్నాయి. 

దృశ్య, [పకృతి వర్ణనలు, అంగాంగ వర్ణనలు, కల్పనలు, రసం, శెలీ 

[పాధాన్యం ఇవి లౌకిక కావ్య లక్షణాలు నన్నయ తన కాలం వరకు వచ్చిన 

లౌకిక సాహిత్యాన్నంతా బాగా అధ్యయనం చేసి ఉండాలి. సంస్కృత, కావ్య 

నాటకొలలోని భావాలు కొన్ని యథాతథంగా ఆపయత్నంగా నన్నయ భారతంలో 

చోటు చేసుకోవటమే కాకుండా, కావ్యాలలోని వర్ణనా వైఖరులు, సంస్కృత 

గద్య కావ్యాలలోని శైలీ విధానాలు కూడా తమ [పభావాన్ని |[పదర్శించాయి, 

అనంతర కాల (పబంధాలలో కనిపించే అనేక రచనా, వర్ణనా పద్ధతులకు మూలం 

నన్నయ భారతంలో కనిపిస్తుంది. మొత్తం మీద కథన [ప్రధానమైన ఇతిహసమైనా 
సంస్కృత లౌకిక సాహిత్య |పభావం వల్ట్చ కావ్యలక్షణాలు చోటు చేసు 

కున్నాయి నన్నయ భారతంలో. 

భీమ దుర్యోధనుల గదా కౌళల (ప్రదర్శనను వరించే కింది పద్యంలో 
రెండు రకాలైన కావ్య ధోరణులు కనిపిస్తాయి. మొదటిది వర్ణన, రెండవది 
గదా కౌళశల ప్రదర్శనం భావి పాండవ కౌరవ్య రణాన్ని సూచిసున్నదని 
చెప్పటం. 

మ. అవనీ చ|[కము పాదఘాత వహతి నల్హాడంగ నత్యుగభై 

రవ హుంకార రవంబునన్ వియదగారంబెల్ల భేదిల్ల( బాం 
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డవ కౌరవ్యగదా విఘట్టన మకొండ (పోళ్ళమెై భావి పాం 

డవ కౌరవ్య రణాభి సూచన పటిష్టంబయ్యె 'ఘోరాకృతిన్ .(ఆది-6-14) 

ఇలాంటి వర్ణ నాత్మక. ఘట్టాలు నన్నయ భారతంలో ఆనేకం కనిపిస్తాయి. 

కొని స్రీలకు సంబంధించిన వర్ణనలలో కూడా మూలంలో ఆతి సాధారణంగా చెప్పిన 

చోట్ల నన్నయ కచకుచ వర్ణనలతో వి స్ఫృతీకరించటం చూడవచ్చు. తాశత్తి 
కంగా. (దాహ్మణ మత సం|పదాయాలు, సమకాలీన 'ప్యూడల్ ' పరిపాలకుల 

పాళస్త్యాన్ని ఉగ్గడిస్తూ పురాణంలాంటి ఇతిహోసరచన చేసిన నన్నయ, 
సాహిత్య పరంగా తనకాలంనాటికి విస్తృతంగా ఆభివృద్ధి చెందిన సంస్కృత 

లౌకిక కావ్య ధోరణులకు కూడా లొంగకుండా ఉండలేక పోయాడు. స్త్రీ వర్ణన 

లకు సంబంధించిన పద్యాలను వేరుచేసి చూపిస్తే ఆది ఏ [పబంధంలోనిదనో 
అనుకునే అవకాశం ఉంది. దీనికి ముఖ్యంగా కిండి మూడు ఉదాహరణలు చాలు. 

బుతుమతి అయిన గిరికకు మృగ మాంసం తెచ్చి పెట్టమని పితృదేవతలు 

పంపగా వసురాజు ఆమెనే మనస్సులో తలచుకుంటూ వేటకు వెళ్ళాడు. అది 

సెంస్క్యుతంలో ఇట్టా ఉంది. 

చకొర మృగయాం కామీ గిరికామేవ సంస్మరన్, 

ఆతీవ రూప సంపన్నాం ర మివాపరామ్ (సం, థా. 

ఆది. అధ్యా. 68. 42) 

తెలుగు భారతంలో ఇదే విషయాన్ని అంగాంగి వర్ణనలతో పెంచి 

చెప్పటం జరిగింది. 

కీ పలుకులు ముద్దును గలికి [కొల్లన్నుల 

తెలివును వలు(ద చన్నుల బెడంగు 

నలఘు కాంబీ పద స్థలముల యొప్పును 

లలితాననేందు మండలము రుచియు 

నళిసీలకుటిల కుంతలముల కొంతియు 

- నెలజవనంబున విలసనమును 

3 
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నలస భావంబున( బొలుపును మెలుపును 

గలుగు నగ్గిరికను దల(చి తలంచి 

ముదితయందు( దనదు హృదయంబు నిఅప్పుట( 

జేసి రాగమడర భాసురముగ 

రమణతో వనాంతరమున రేతస్స్యంద 

మయ్యె నవని పతికి నెయ్యమొనర (ఆది-8.27) 

తీర్ణయా][త్రలు చేస్తూ పరాశరుడు మత్స్యగంధిని చూసి కామించాడు. 

౭ 

తీర్థయా[తాం పరి కామన్న పశ్యత్ వె పరాశరః, 

అతీవ రూపసంపన్నాం సిద్ధానామపి కాంశ్షితామ్ (సం.భా. ఆది. అధ్యా 

68-70) 

దృప్వైవ స చ తాం ధీమాంశ్చక మే చారుహోసిసీమ్, 

దివ్యాం తాం వాసవీం కన్యాం రంభోరుం మునిపుంగవః (పై. 71) 

ఇదే ఘట్టం నన్నయ భారతంలో కావ్య పబంధ ధోరణిలో కనిపిస్తుంది. 

చపలాక్షి చూడ్కుల చాడ్పున కెడ మెచ్చు | 
జిక్కాని చను(గవ( జీజ(గోరు 

' నన్నువ కౌందీగ యందంబు మది నిల్చు 

జఘన చ(కంబుపై (6 జలుపుదృష్టి 

యథిలాషమేర్పడు నట్టుండ (గా బల్కు 

వేడ్య్కతో మలుమాట విన(గ (డివురు 

నధిక లజ్జాన్విత యెన యక్కన్యక 

తె(బడి లజ్ఞయు ( బాప(దల(చు 

నెంత కాంతులయ్యు? నెంత జితేండియు 

అయ్యు( గడు వివి క్షమయినచోట 
సతుల గోష్టి జిత్తచలన మొందుదు రెందు 

గాముశ _కినోర్యగలరెజనులు. (ఆది-8-88) 

మేనకను చూచిన విశ్వామి తుడు కామవశుడయ్యాడు. 



35 

గృద్ధాం వాససి సం|భాంతాం మేనకాం మునిస త్రమః, 

అనిర్దేశ్యవయోరూపా మపళ్యత్ వివృతాం తదా(సం. భా.ఆది. ఆధ్యా.72-6) 

తస్వారూపగుణాన్ దృష్టా సతు వ్మిపర్షభ స్తదా, 

చకారభావం సంసర్గాత్ తయాకామవశం౦ గతః (పై. 7) 

తెలుగులో దీనికి వర్ణనాత్మక వివరణ ఇట్టా ఉంది : 

చ. ఆలసత యొప్ప(గా( దరుణి యమ్ముని వల్తభు మోలనున్న సం 

మిశిత సుగంధ బంధుర సమీర వశంబున( దూలి బాలపై 

వలువెడలన్ బయల్పుడియె వల్ల కుచంబు. గక్షయుగ్మమున్ 

లలిత కృశోదరంబు! దరళ [తివశీయుత రోమరాజియున్ 

| (ఆది: &-44) 

క, అఆందు( దన దృష్టి నాటుడు 

గందర్ప నిశాత సాయకంబులు పెలుచన్ 

డెందము(గా(డిన ధృతి సెడి 

కండి మునీందుడు దాని. గవయందివిరెన్ (పె. $5) 

ఆనంతర కాల |పబంధకవులు నన్నయ రచనాశ్తె లి, పద్యాలనడకలతో 

పాటు వల్దకుచాలను, కక్షయుగ్మాలను, లలిత కృశో దరాలను, [తివశీయత 

రోమరాబిని కూడా (హించారు. వాటీకి సంబంధించిన వర్ణనలను పెంచి పోషిం. 

చారు. స్త్రీని | పాణంగలిగిన మానవ జాతిలో భాగంగా విస్మరింపజే సే 

[పయత్నం చేశారు. 

ఏనాటి సాహిత్యమైనా ఆనాటి సామాజిక జీవిత వాస్తవికతకు (పతి 

బీింబంగా వస్తుంది. సామాజిక జీవిత వాస్తవికత అంటే సమకాలీన ఆర్థిక 

సంబంధాలు, ఆర్థికపరమైన హోదా సమాజంలోని స్థానాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. దానికి 

'గు ర్రింపు' “సమ్మతిని కలిగింప జేయటానికి అనుకూలంగా మతపరమైన 

ఆచారకొండ రూపొందుతుంది. సమాజంలోని అంతరాలను యథాతథంగా 

నిలబెట్టటానికి జనానికి నీతిటోధ ఆవసరం అవుతుంది. దానికనుగుణంగా కళ, 
సాహిత్యం సృష్టింపబడుతుంది. దానిలోని భావాలు సమాజం పైన ఆధికారం కలిగి 
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ఉన్నవారి భావాలుగా ఉంటాయి. ఫ్యూడల్ యుగంనాటి (పాంతీయ రాజులు 

తత్వం, మతం, చట్టం మొదలై న అన్ని విషయాల్లోను సా(మాజ్య కాలంనాటి 

చ్మకవర్తులను తకు కరో మధ్యయుగం (పె పారంభ కాలంలో మేధావుల పరి 

శోధనా ఫలితాలుగా వచ్చిన తత్త్వం, ధర్మం, సాహిత్యం, వ్యాకరణం మొద 

లై నవాటికి సంబంధించిన శాస్త్ర విషయాలు, భావాలు 'సం[పదాయంగా” 

“సంప్రదాయ భావాలుి'గా స్థిర పడ్డాయి. [పాంతీయ భాషలలో సాహిత్యాన్ని 

[పోత్సహించటం ద్వారా ఈ సంపదోాయ భావాలను నిలబె ప్రే [ప్రయత్నం 

చేశారు. | పాంతీయ రాజులు. భాష [ప్రాంతీయ భాష ఆయినా వస్తువు, భావాలు, 

రచనా విధానం మొదలైన అన్ని విషయాలను సా|మాజ్య కాలంనాటి సంస్కృత 

సాహిత్యం నుంచి దిగుమతి చేసుకోవటం జరిగింది. కాని యథాస్థితి వాదం, 

“వ్యూడల్”* యుగంనాటి ఆర్థిక సంబంధాలు- వీటి పరస్పర వైరుధ్యాలు భావ 

జాలంలో కూడా వై రధ్యాన్ని సృష్టించాయి. ఈ వైరుధ్యాలు సాహిత్యంలో 

(పతివింబించక తప్పదు, భారతదేశ చరి[త్రలో స్నామాజ్య యుగానికి ముందే 
చాతుర్వర్జ్యవ్యవస్థగా (పారంభమై స్మామాజ్య యుగం నాటికి వర్ణాళశమ ధర్మ 

[పధానంగా రూపొందిన సామాజిక వ్యవస్థకు సంబంధించిన భావజాలం, మధ్య 

యుగం (పారంభంలో రూపొందిన ధర్మశాస్త్ర విషయాలు, “ఫ్యూడల్” యుగం 

నాటి ఆర్థిక పరిస్థితుల నుంచి ఉత్పన్నమైన పాలకుల కనుకూలమైన ఆలోచనా 
విధానం కలసి సంకీర్ణ రూపంలో నన్నయ భారతం ఆవతరించింది. దీన్ననుస 

రించి ఆయా యుగాలలోని సంస్కృత సాహిత్య స్వరూపాల సంకీర్ణ రూపంగా 

ఇతిహాసమైనా పురాణంగా, పురాణమైనా కావ్యంగా తెలుగు భారతం దర్శన 

మిస్తుంది. 

సం(పదించిన |గంథాలు, వ్యానాలు 

తెలుగు 
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పాల్కురికి సోమన: 

నిబద్ధత-నిముగ్నుత 
__ముదిగొండ వీరభదశాస్త్రి 

[తెలుగు సాహిత్యానికి వెయ్యేళ్ళు చరిత్ర ఉన్నా, సాహిత్య చరిత్ర 

విభాగానికి మటుకు ఆందులో పదోవంతు వయస్సు అయినా లేదు. ఉన్నంతలో 

నెనా మౌలికంగా పరిశోధించి, పరిశీలించి ఆ విషయాలను స్వతం(తంగా 

చెప్పినవారి సంఖ్య అత్యల్పం కాగా, పరంపరగా ఆ విశేషాలనే మళ్ళీ మళ్ళీ వల్లిం 

చిన వారి సంఖ్య అత్యధికం. 

ఒక కవిని గూర్చి (పత్యేకంగా అధ్యయనం చేయటం విశ్వవిద్యాలయా 

లలో వ్య క్రిగత పరిశోధన ఆరంభమైనాకే మొదలైంది. ఆంతకుపూర్వం , 

సాహిత్య చార్మితకులు విరివిగా కవి కులగోతాల గురించి, కృతుల పౌర్యా ' 

పర్యం గురించి, కవి కాల జన్మస్థలాదుల గురించి కృషిచేసి కవితా మార్గంలో 

అతని [పళ సిని సూచించారు. కవి వ్య కిశ్వం గురించిగాని, అతని సమకాలీన 

పరిస్థితుల గురించిగాని ఆంతగా వివరణకు పూనుకోతదు. 

ఇటువంటి పరిస్థితులలో “సారస్వత వేడక” వారు తెలుగు సాహిత్యం' 

పెన 'మరోచూపు” (పసారించే యత్నం (పారంభించటం ముదావహము, అలి 

నంద్యము. ఉత్తరో తరా ఒక సమ్మగ సాహిత్య చరిత రచనకు ఇదే శ్రీకారం 

చుడితే భాషకు, దేశానికి మేలు జగుగుతులదనటంలో అతిశయో క్రి అదు, 
ఈ విధమైన “మరో చూపు'లో పాల్కురికి సోమన ఎలా కనబడతాడన్నది 

(పస్తుతాంశం. ఈ పరిగీంకలో సోమశ కాలంలో ఆం| ధ వేశంలో రాజకీను, 

సామాజిక, మత, సాహితృ పరిస్థితు ఎను సముడింళ మన్; సంస్కరణ (ప్రధా 

నము, ఉద్యమ |పధానమైన మతంగా వీరశెనం, బసవడి వీరశై వానికి 

ఆం|ధ దేశంలో వచ్చిన మార్కులు, మళ్ళీ (దాహ్మణ (పాధాన్యం మొదలైన 
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మార్పులకు గల కారణాలను వివరించమని ఆదేశం. అదే విధంగా సర్వకుల 

సమానత్వం విషయంలో సోమనకుగల నిబద్ధత నిమగ్నతను నిరూపించమని, 
వీరశైవ మత వ్యాప్త పి విషయంలో హింస ఎందుకు చోటు చేసుకున్నదీ విశదీక 

రించమని కార్యనిర్యాహకులు సూచించారు. సాహిత్య విషయానికి వస్తే, 

సోమన సాహిత్యాన్ని పచారసాధనంగా ఎలా ఉపయోగించాడు, జాను 

తెనుగుల విషయంలో సోమనకు గల నిబద్ధత, నిమగ్నత ఎటువంటిది, భాషా 
సాహిత్య విషయాలలో తాను చెప్పినదానిని సోమన ఎంతవరకు అనుసరించ 
గలిగాడు, తెలుగు సాహిత్యంలో ఆయన మార్గం ఎందుకు కొనసాగలేదు, 

ఆయినా మార్గ పద్ధతిలోని సాహిత్యంపై పెన అది ఎంతవరకు [ప్రభావం చూపింది 

అనే త్ర పరిశీలించవలసినదిగా సూచించారు. 

ఆధికారికంగా ఈ ఆంశాలన్నీ ంటిని (పస్తావించి నిరూపించటానికి ఎంతో 

విపులమైన అధ్యయనం, అనేక రంగాలలో కూలంకషమైన పాండిత్యం మొదల 

యినవి ఆవశ్యకం. అందువల్ల “విబుధ జనుల వలన విన్నంత-కన్నంతి అనే 

రీతిలో మాత్రమే ఓక్ [ప్రయత్నం చేయట మౌతున్నడి. ఇది సమ్మగము అని 

చెప్పే సాహసం లేదు ] 

పాల్కురికి సోమన గురించి (సిద్ధ పండితులు ఎందరో వాద వివాదా 
లకు పూర్వం తలపడ్డారు. ఈ వాద వివాదాలు చాలా కాలమూ నడీచినాయి. 

బహుశః కుమార సంభవ” కర్త నన్నె చోడుని తరవాత ఇంతగా వివాదా 

స్పదుడై న కవి మరొకడు లేడేమొ ! 

సోమన ఎప్పటివాడు, ఎక్కు_డివాడు అన్న దగ్గరినుంచి ఆమన కుల 

గో త్రాలేమిటి, ఆయన అనుసరించిన మతాచారా లేమిటి, ఆయన భాషా సాహిత్య 

సీద్ధాంతా లేమిటి వంటి అనేక [పశ్నలూ, (పతి ఒక్క. (పశ్నకూ, ఆనేక సమా 

ధానాలు ఈవరశే పుట్టి ఉన్నాయి. భాషా సాహిత్యపరంగా గాని, మత సామాజిక 

రీత్యాగాని సోమన దృిక్పథాలను, వాటి విజయాపజయాలను ఆంచనా వేయటానికి 

ఈ (పశ్నలు సమాధానాలు పెద్దగా అవసరం కాదు కనుక 'పస్తుత తర 

ఆ విషయాలను ఉ పేక్షించవచ్చు. 



సోమన గూర్చి ఆంతో ఇంతో తెలుసుకున్న వారందరికీ ఆయన మీద 

విశేష గౌరవం కలగటానికి కొంత అవకాశం ఏర్పడింది. ఈ ఆభిముఖ్యానికి 

[ప్రధాన హేతువులు రెండు: మొదటిది-మన దేశంలో (ప్రాచీనత పట్ట సహజంగా 

ఉన్న గౌరవభావం; రెండవది (భవభూతి చెప్పినట్టు) 'మమసమానధర్మః' అన్న 

అభిమానం. 

మన |పస్తుత కాలాన్ని మనము ఓక దృష్టితో స్థూలంగా “'పజా 

యుగము” అని వ్యవహరిస్తున్నాము. భాషగాని, సాహిత్యం గాని-సమ స్తమూ 

(పజాబాహుళ్ళ సంబంధిగా, జనసామాన్య [పయోజనకారిగా ఉండాలనేది 

ఆధునికులలో పరపతి సంపాదించుకున్న దృవ్షి. ఇది ఒక ఉవ్విగ్న భావం. 

ఈ భావాన్ని మననం చేసేవేళ దాని ఆచరణీయత గూర్చిన యథార్థత పొడ 

గబ్టదు. 

నన్నయ వంటి విద్వత్కవులు తెచ్చిపెట్టిన మార్గ పద్ధతికి వ్యతిరేకంగా 
ఆ కాలంలోనే సోమన జానుతెనుగన్నాడు- దేశీయచ్చందస్సులను ఆద 

రించాడు. ఇంచుమించుగా సమకాలికులనదగిన చారి తక వ్యక్తుల కథలను 

స్వీకరించాడు. ఈ విధంగా ఒక (పజల ఉద్యమానికి సోమన నాడే శ్రీకారం 

చుట్టాడు -అని తలచుకొన్న ప్పుడు సోమన పైన ఆదరాభిమానాలు సహజంగానే 

ద్విగుణీకృతమైనాయి. ఆ అభిమానానికి సోమన ఆర్హుడా, కాడా అన్న కొత్త లీ 

'పళ్న లేవదీయటానికి కాదుగాని ఇటువంటి పూర్వస్థిత భావాలతో పరిశీఐన 
3రంభి స్తే మన ఆంచనాల పరిమాణం మారుతుందని మ్మాతం [గహించవలసి 

రిది, 

సమాజ పరంగా చూసినప్పుడు సోమనకున్న నిబద్ధత, నిమగ్నత 
సమ_స్రమూ తాను (శేవ్రమైనదని (త్రికరణ శుద్ధిగా నమ్మిన ఒక ఉపాసనా 
మార్గము, ఆధ్యాత్మిక త త్రము జనులందరికీ అందించాలన్న ఏకై కాంశం 

పయినే కేం, దీకృత మైనట్టు చెప్పుకోవచ్చును. ఇక తక్కిన విషయాలన్నీ 
కేవలం ఆనుషంగికాలు మ్మాతమే. ఆందు వలన సర్వకుల సమానత్వం విష 

యంలో సోమనకు ఏదో (ప్రత్యేకంగా నిబద్ధత, నిమగ్నత ఉన్నదని చెప్పటం 
సాధ్యంగా తోచదు, 
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సోమన కవి-గొప్ప కవి; [పవ క్ర కాదు. గురు పరంపర ద్వారా తనకు 

అందిన మతంపెన ఆయనకు గాఢమైన అభినివేశం ఉన్నది. ఆ మతానికి 

పుష్టిని, స్ఫూర్తిని కలిగించి వాడవాడలా (పచారం గావించిన మహనీయులు 
తన కాలానికి కాస్త ముందుగా ఉన్న చారి[తక వ్యక్తులు-బసవన, పండితయ్య, 

వారిద్దరిపైన ఆయనకు అపార గౌరవం. వారిద్దరూ ఆపర మహేశ్వరులు, 

తగుభక్తి వర్ధనార్థంబు దానగుట 

బసవని శరణన్న ( బాపక్షయంబు 

బసవని శరణన్న ( బరమపావనము 

బసవని శరణన్న( _బత్యక్ష సుఖము 

బసవని శరణన్న, భవరోగహరము 

బసవని శరణంటే భక్తి చేకూరుతుంది; బంధములు పోతాయి; భాగ్యాలు 

కలుగుతాయి, ఆపదలు తొలగుతాయి, సంపదలు ([పబలుతాయి; కీర్తి, నీలము 

వృద్ధి ఆవుతాయి; కోర్కె నెర వేరుతుంది; వాక్సిద్ధి కలుగుతుంది; బుద్ధి 

(పకాశిస్తుంది. 

బసవండు కేవల భక్తుండే తలప? 

ఆసమాక్సు( డా రూపమై నిలిచె గాక ! 

పండితారాధ్యులను (పస్తుతిస్తె నిండారు శివభ క్తి నియతి వర్ధిల్లుతుంది. 

తండతండములు పాతకములు నశిస్తాయి. సద్భక్తి భాగ్యం కలుగుతుంది; దండి 

భవాంబుధి తరతరమింకుతుంది. 

చిర తమోగుణ పరిస్పితుండు శివు (కు 

చర సత్త్వగుణ విక స్వరు (డు పండిళుడు; 

ఆరయ నచర లింగ మా లింగమూర్తి, 

యరయగా( జరలింగ మా పండితయ్య. 

అరుదగు లోకసంహరుండు శూ 

కరుణమై లోకోపకారి పండితుడు, 
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అత్యద్భుత ములై న బసవని, పండితుని మహిమలను, కథలను విని 

ఉప్పోంగిపోయిన సోమన ఆ ఇద్దరి చవ్మితలకు తన కవితా ర్ఫురితో స్వీకరించి 

నల్గడలా భ క్రి వెల్లువలు పారించటానికి కృషి చేశాడు. 

మతాచార విషయాలలో బసవని మార్గానికి, పండితయ్య మార్గానికి 

కొంత వ్యత్యాసం ఉన్నది. అయితే శివపారమ్యం విషయంలోగాని, వభ కి 

విషయంలోగాని ఎటువంటి తారతమ్యం లేదు శివుడెంతో శివభక్తుడంత = ఇంకా 

సరిగా చెప్పాలం టే శివభక్తుడే కొంచెం మిన్న అనటంలోను వారిద్దరికీ ఒకేమాట. 

ఈ శెవమతం గూర్చి ఇక్కడ చెప్పుకో వలసిన విశేషాలు ఒకటి 

రెండున్నాయి, 

బసవేశ్యరుడుగాని, పండిత య్యగాని తాముగా ఒక కొత్త మతాన్ని 

పవేశ పెట్టినవారు కారు చారి తకంగా శైవం అతి [పావీనమైనదనే పలువురి 

విశ్వాసం, ప 

హి.దూ ధక్మం అనుసరించే వారందరూ శికసావహిాంచే వేద వాజ్మయం 

ద్వివిధమసీ, వానిలో ఒక భాగం త్ర 9వర్డిక విషయమనీ-అఎటే ఉపనయన 
సంసారం గల మొదటి మూడు వర్గాల వారికి (పత్యేక మైశదనీ - మిగిలినది 
'సర్య విషయశ్చ' ఆంటే అందరికీ ఉద్దేశించినద నీ భావ్యక ర్తలు కొందరు 

నిస్షశంచారు. త్రైఫవర్డికమైనది నిగమం లేదా వేదం; సర్వ విషయమైనది 
“ఆగమం” అనీ వివరణ. శైవం నిగమాగ మో క్తమైనది. 

(పధానంగా శైవం ఆని (గహించే దానిలో ఆనేక అవాంతర భేదాలు 

ఉన్నాయి. ద్వైత, ఆదె రత, విశిష్టాదె ఏతాదుల పేర్ణతో ఆ తరువాత రూడికి 

వచ్చిన ఉపాసన మార్గాలు, దీక్షా విధులలో తేడాలున్న పద్ధతులు అనేకం ఆ 

భేదాలకు కారణం. వీటి అన్నిటికీ సమానమైనది, [ప్రధానమైనది శివపారమ్యం. 

ఆంధ దేశంలో ఆరాధ్యశ్రైవ౨ - లేదా కాంభవ దీక్షగా (ప్రచారంలోకి 

వచ్చినది. పండితయ్య అమష్టించినడి ద్వైతాదై ప్రత మార్గం. దీనినే శివాద్వైతం 
అని కూడా వ్యవహరిసారు దీవికి సంబంధించిన తాత్త్విక చింతన ఉత్తర దేశం 
నుండి లబ్ధమై “ది. అమితే దక్షిణ దేశాన అరువత్తుమూవురు నాయన్మారుఆ శివ 
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భక్తి (వతదీక్ష సుప్రసిద్ధమెనది. వీరినే పురాతన భక్తులనే పేరిట పేర్కొని 
సోమన బసవ పురాణ, పండితారాధ్య చరిితలలో వారి గాథలను తెలియజేశాడు. 

ఈ. విధంగా వివిధ కాలాలలో వివిధ శాఖల ద్వారా వివిధ (ప్రాంతాలనుంచి 

వచ్చిన పభావాల సమ్మిళిత రూపం బసవ, పండితారాధ్యుల కాలంలో కర్ణాట 

కొం[భ సీమల్లలో వెలసిన శైవ స్వరూపాలుగా రూపు దాల్చింది. 

“శ్వేతాది అకులీశా నం యోగాచార్య మతానుగాం' ఆనే ఆచార్య పరం 

పరలో ఈ ఉభయ [పాంతాల శెవాలకు ఒకే అవతరణం రూఢిగా వచ్చింది. 

ఇది వైదిక మైనదే కాని కొందరు [భమపడినట్టు అవై దికంగాదు. 

ఇక బస వేశ్వరునికి, పండితయ్యకు ఎకాభి పాయం లేని దొకచే అంశం 

పెన, 
క 

పండితయ్య ఉపనయన, పాశుపత లేదా శాంభవ దీక్షలు రెండింటిని విధి 

 విహిత్సములుగా ఎన్నుకున్నాడు. బసవడు పాశుపత దీక్ష ఒక్కదానినే ఆదరించి. 
ఉపనయన దీక్షను నిరసించాడు. లింగధారణ దీక్ష జ్ఞానదీక్ష కావటంచేత ఆది. 
ఒక టే రెండవ జన్మను |ప్రసాదించగలదని బసవడు వాదించాడు. కాల క మేణా 

బసవని మార్గానికే వీరశైవం అన్న రూఢి కలిగింది. 

స్ మతమైనా ఉద్ధృతంగా ఉద్యమ రూపం దాల్చేటప్పుడు “అనన్యాక్సింత 

యనో మామేకం శరణం |వజ' అన్న సూక్తి, బోధన తప్పనిసరి ఆవుతాయి. 

ఆనుసరించే దీక్ష వీర[వతం అవుతుంది. 

బసవేశ్వరుడు అనుష్టాన పూర్వుకంగా చేసిన ప్రచారం వలన వీరశైవం 

కర్గ్జాటక పాంతంలోను, కొంతవరకు ఆంధ [పాంతంలోను [పాచుర్యం సంపా 

దించింది - బసవేశ్వరుని పఖావానికి లోనైన పాల్కురికి సోమన సాహిత్య 

మార్గంగా దానికి |పచారం చేశాడు 

“బసవపురాణం” లో బసవని, ఆయన సమకాలికులై న న్వ్ భక్తుల, 

పురాతన భక్తుల భక్యుత,_ర్షను నిరూపించటం ద్వారా గమన విద్వత్ప్సకర్ష 

జోలికి, వాదోప వాదాల జోలికి పోని సజాసొ మాన్యం హృదయాలను ఆకర్షించే 



46 

[ప్రయత్నం చేశాడు. లింగధారణ దీక్ష దొరా సామాజికమైన కుల వ్యవస్థ 

కల్పించిన న్యూనత తొలిగిపోతుందనే విశ్వాసాన్ని కలిగించాడు. పర మేళ్వరుని 

కరుణకు పాత్రులు కావటానికి జ్ఞాన కర్మాదుల అవసరం లేకుండా కేవల భక్తి 

ఆదీ అహంకార రహితమయిన భ క్రి చాలుతుందనే ఆభి పాయాన్ని కలిగించాడు. 

భ క్రిభావాన్ని రసోద్విగ్నమైన చి త్తవృ త్రిలో పెట్టి పచారం కావించాడు. 

ఈ సందర్భంలో గమనించవలసిన ఆంశం ఒకటి ఉన్నది. బసవేశ్వరుని 
గూర్చి మనకి తెలియవచ్చే వి శేషాలన్నిటినీ పరిశీలించినప్పుడు బసవన కేవల 

భక్తుడే కాక, మతాచార్యుడే కాక ఆర్థిక, సాంఘిక రాజకీయ జీవనాన్ని సంస్క 

రించిన సంస్క ర్రగాకూడా కనబడతాడు. సోమన చితించిన బసవడు అటువంటి 

సంపూర్ణమైన సమ[గమైన వ్య క్రికాదు. ఇక్కడ బసవడు భక్త శిఖామణి, 
సాక్షాచ్చి వస్వరూపుడు ద్వితీయ శంభుడన బరగిన వృషాధిపుని అవతారం... 
అనేకానేక లోకాతీత మహిమలు చూపినవాడు, మానవత్వం కంటె దైవత్వం 

ఆధికొంథంగా గల వ్యక్తి. సోమన బసవ పూూణ రచనా (ప్రయోజనం దీనిని 

బన్హే స్పవ్షమైపోతుంది. 

జనసామాన్యానికి మతము హృదయ ధర్మం అవుతుంది. పండిత |పకాం 
డులకు, అది బుద్ధి ధర్మంగా ఉంటుంది. సమాజంలో తమకున్న విశిష్ట స్థానం 

ద్వారా, గౌరవ |పతిప త్రి ద్వారా మేధా జీవులు తమ సిద్ధాంతాలను తమ విశ్వా 

సాలను జనసామాన్యంలో వ్యా ప్రీచేయగల్లుతారు. కనుక మత వ్యా వ్రిెచేయటంలో 

తార్కాకత ద్వారా, కాస్త్ర దృష్రాంతాల ద్వారా పాండిత్య (ప్రకర్ష ద్యారా విద్యా 

వంతులను కూడా అరిగట్టుకో వాలి. జసవడు తన జీవితాన్నే నిదర్శనంగా చేసి 

జన సామాన్యంలో మత వ్యా ప్రిచేయగా పండితయ్య శిష్య సంఘాలతో సంచారం 

చెసి వివిధమతాలకు చెందిన పముఖులను వాదంలో ఓడించి మత [ప్రచారం 

చేశాడు. అందువల్లనే సోమన తన దీక్ష పరిపూర్తి చెందటానికి విద్యావంతు 
అయిన వర్గంలో కూడా [పచేశించ వలసిన అవసరాన్ని గుర్తించి పండితయ్య 

చర్మితను కావ్యస్థం చేశాడు. పండితారాధ్య చరిత్ర ఆనే నామకరణం చేసినా 

నిజానికి ఈ (గంథంలో చరిితాంశాలకంటే మత, తాత్తిక విషయాలకు 
సంబంధించిన (పామాణిక చర్చలే ఎక్కువ ఉన్నాయి. 
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మత, తాత్త్విక విషయాలు అటుంచి ఈ శైవ మత వ్యాప్తి దేశానికి 
ఒనగూర్చిన [ప్రయోజనాలు ఏమిటి ఆనే అంశాన్ని చూద్దాం. పండితయ్య తన 

మతాన్ని [పచారం చెయ్యటంలో వేద వాదాన్ని, కర్మ వాదాన్ని, కాల వాదాన్ని, 

వేదాంత మతాన్ని, సాంఖ్య వాదాన్ని, యోగ వాదాన్ని ,చార్వాక వాదాన్ని, పాంచ 

రాత వాదాన్ని, బౌద్ధ వాదాన్ని, జైన వాదాన్ని నిరసించాడు. నదె వం శంక 

రాత్సరమ్ అని (ప్రతిష్టించాడు. బసవేశ్వరుడు కూడా [పజలను ఒక్క మతము 

లోనికి తేవటానికి ప్రయత్నించాడు. ఈ [ప్రయత్నాల వర్త ఆనై కమత్యం తొలగ 
టానికి అవకాశం కలిగింది. శివునికి శివభక్తునికి తేడా లేదు శివ పీతికి, శివ భ క్త 
(పీతికి ఏమి చేసినా తప్పులేదు. నీ సర్వాన్ని శివునికి, శివ భక్తులకు సమర్పించు 

అనేది ఈ ఇద్దరు వ్యాపింప జేసిన మతం కలిగించిన సామాజిక స్పృహకు 

మూలమైనది, కన్నడిగినా, కాలడిగినా, కంఠమడిగినా ఊఉ_తరించుకోవటమే- 

సంతోషంగా. ఈ విధమైన ఉ|దేకంతో తను, ధన, మాన, పాణాదులు బలి 

చేసే ఆత్మార్పకుడు వీరుడు కాక ఏ మౌతాడు? సర్వోత్తమ పీతికి ఆస్పదమైన 

తన |పాణాన్నే లక్ష్యం చేయనివాడు మరే సాహస కృత్యానికి వెనుదిసాడు? 

ఈ విధంగా నాటి శవ మతం జాతిని వీర్యవంతం చేసింది. ఒక విధంగా 

దేశ కాల ఆవసరాలను గుర్తించి గురుగోవింద్ సింగ్ ఏ విధంగా సిక్కులను వీర 
జాతిగా మలిచాడో బసవన కాలంలో శైవ మతం, శైవమత పవర్తకులు అదే 

విధంగా జాతిని వీర్యవంతం చేశారు. ఈ శ క్తి తెలుగునాట కాకతీయ సా|మా 

జ్యాసికి కొంతకాలం రక్ష నిచ్చింది. 

ఈ ఆత్మార్పణ పవృత్తికి లాంఛనాలుగా నే [వత పూజాదిక సమయా 

లలో గండక తెరలు వేసుకోవటం, శరీరాంగాలు విచ్చేదనం చేసి సమర్పించటం, 

నారసాలతో, ఖడ్తాలతో చేదించుకోవటం వంటివి ఏర్పడినాయి. 

ఇటువంటి మతం కాలక్రమంలో ఎందుకు వెనక బట్టింది. తిరిగి 

(బాహ్మణాధిక్యం వంటివి ఎందుకు వచ్చినాయి * అన్న [పశ్నలకు సమాధానం 

కష్టమైనది కాదు. ఎంత |తికరణకద్దితో, ఎంత విశాలహృదయంతో ఆచార్యులు 

ధర్మం |పతిష్షించినా, ఆ ధర్మం తెచ్చిపెట్టు వికాసాన్ని పోగొట్టుకుని, దాని 

విలువలు మరిచి దాంభిక౧గా (దితి కే వాళ్లు, అమాయకులను నయవంచన చేసే 

వాళ్లు క మెపి అఆవతరించక మానరు. తమ దౌర్చల్యాలను, దురహంకారాలను 
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దౌర్మార్గ్యాన్ని పెద్దల [ప్రవచనాల ముసుగులో దాచుకోచూసే వారు ఏర్పడక 
మానరు. 

బసవ పురాణం చదువుతుంటే బసవని కాలంలోనే ఈ లక్షణాలు ఏర్పడ 

లేదు గదా అన్న అనుమానం వచ్చి తీరుతుంది. బసవుడు బిజ్జలుని ఆస్థానంలో 
ఉద్యోగి కాగానే ఎందరో తరలి వచ్చారు. 

బసవ(డు కేవల భక్తుండె యనుచు 

వసిగొని లోకముల్ వర్ణన సేయ 

నొక్కొాక్కా నియమంబు నిక్కాంబు గాంగ 

జక న దర్శింప జనుదెంచువారు; 

చేకొన్న [వతములు చెల్లించు వారు; 
పాకట [వత బుద్ధి. బజతెంచువారు 

““ఖ్యాతుడో |! భక్తి సమేతు(డో యరసి 

చూతము గాక !" యంచును వచ్చువారు; 

“బసవనిచేం బూజ వడయుది' మనుచు 

నెసకంబు దళుకొ త నేతెంచువారు; 

“నతని జూచిన( జాలు నభవుని భక్తి 

యతిశయం బగు''నని యరుదెంచువారు 

ఈ విధంగా వచ్చినవారి లో 

“ముప్పూంట నోగిరంబులు( బదార్థములు( 

దప్పక కావళ్ల నెప్పుడు బంప 

వెండి వేశ్యల యిండ్రి నుండి భోగించు 

మిండ జంగములు పం|డెండు వేలనిన 1” 

కాని వారిలో ముగ్గ సంగయ్య మాతం ఒక్కడే ! 

'ఇక భాషా సాహిత్య విషయికలగా సోమన (ప్రత్యేకత పరిశీలించవలసి 
ఉన్నది. Bey 

తన వృషాధిప శతకంలో సోమన తమిళ, కన్నడ, మహారాష్ట్ర 
సంస్కృత భాషలలో బసవని స్తుతించిన పద్యాలతో పాటు “జాను తెనుగు” లో 
కూడా ఒక స్తుతి పద్యాన్ని చేర్చాడు. అంతకు పూర్వం నన్నిచోడుడు కూడా 

'జాను తెనుగు" ను పేర్కొన్నాడు. ఈ సమాసంలో జాను’ అన్న పదం. 
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ఆర్థాన్ని గూర్చి, జాను తెనుగు స్వరూపాన్ని గూర్చి పండీతులు చాలా చర్చలు 

చేశారు. 

వృషాధిప శతకంలోని ఉదాహరణను బట్టి జాను తెనుగు స్వరూపం దేశి 
పదాలతోకూడు కొన్నది. 

బసవ పురాణంలో సోమన ఈ పదాన్ని (పయోగించిన సందర్భం యిది: 

ఉరుతర గద్య పద్యోక్తుల కంటె 

సరసమై పరగిన జాను తెనుంగు 
చర్చింపగా సర్వ సామాన్యమగుట( 

గూర్చెద ద్విపదలు కోర్కిదై వార- 

ఇక్కడ జాను తెనుగు భాషాపరంగా వ్యవహరించినట్టు తోచదు. గద్య 
సద్యో కులు, ద్విపద- ఇవి ఛందో విశేషాలకు సంబంధించినవి. గద్య పద్యాలన్నవి 

సంస్కృత లేవా మార్గ పద్ధతినిబట్టి వచ్చినవి. తదన్యమైన ద్విపద దేశిఛందము. 

, ఈ విధంగా ఇక్కడ జాను తెనుగు దేశీయతనే పలికిస్తున్న ది. వృషాధిపళతకం 

లోని [ప్రయోగం భాషాపరంగాను, బసవ పురాణంలోని సందర్భం ఛందస్సు 

పరంగాను దేశీయతను సూచించగా, పండితారాధ్య చర్మితలోని [ప్రయోగం 

ఉభయాన్ని సూచిస్తున్నదనవచ్చు. 

ఆరూఢ గద్య పద్యాది (ప్రబంధ 

పూరిత సంస్కృత భూయిష్ట రచన 

మానుగా సర్వసా మాన్యంబు గామి 
జాను తెనుగు విశేషము |పసన్నతకు. 

ఫలితార్థంగా జాను తెనుగు అంటే అచ్చంగా దేశీయమైనది అనే 

భానంతో టే పాల్కురికి సోమన వ్యవహరించినట్టు కనబడుతున్నది. వృషాధిప 

శతకంలోని పద్యంలో తప్ప మరెక్కడా సోమన జాను తెనుగుభాషలో మాతతమే 
(వాసి నట్టు లేదు, తక్కిన విషయాలలో ఆంటే సంస్కృతి, సంఘ స్వరూపం, 

4) 
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ఆచార వ్యవహారాలు, ద్విపదవంటి ఛందస్సు మొదలైన వాటిలో సోమ$ 

దేశీయతనే అనుసరించాడు. 

సోమన బసవ పురాణమూ పండితారాధ్య చరితా రచించటంలో ఒక 

ముఖ్యమైన [ప్రయోజనం ఉన్నది. ఆది కవి యశస్సు కాదు. తన ఆంతరం' 

గంలోని భ కికి ఒక కావ్య స్వరూపం ఇచ్చుకుంటూనే పజలను, _ విద్యావంతు 

లైన వర్గాలను తన మార్గంపట్ట ఆకర్షించటం. బౌద్ధులు, జైనులు మొదలై నవారు 

తమ పుత్ |పజా సామాన్యంలోకి పోవాలంటే వివిధ సీమలలో వ్యవహారంలో 

ఉన్న |ప్రాకృతాల మాధ్యమం ఎంతో ఆవశ్యక మైనదని గుర్తించారు. (పజల 

భాష ద్వారా మత ప్రచార కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా కొనసాగించారు. 

సోమన ఆ అనుభవాన్ని గమనించి దేశీయమైన ఛందం ద్వారా ఒక విలక్షణమైన 

ఫక్కీ. ద్వారా [ప్రచారం చెయ్యటంకోసమే బసవ పురాణాన్ని ఆ విధంగా 

రచించాడు. జానపదులకు పీతికరమైన కథాగేయ సాహిత్య లక్షణాలను 

కొన్నింటిని అందులో ఇమిడ్చినట్టు కూడా భావించవచ్చు. | 

భక్తుల బసవ ! యా (పమథుల బసవ ! 

ము క్రీశ బసవ ! నా ముద్దుల బసవ ! 

సంగన బసవ ! |పసాదంబు బసవ ! 

జంగమంబు బసవ ! సత్యంబు బసవ! 

ఇత్యాది సంకీ ర్రనాలూ- 

బసవా యనెడి భ _క్రిపరుల జూచినను 

ఎసగు పక్షులకైన నింపదే భ డి! 

బసవా యనెడు భ క్రిపరుల చేరువను 

మసలు జంతువులకు నెసగదే భ క్తి 

వంటి పునరు క్రి బాహుళ్ళమూ. ద్విపద గతులలో నిసర్గమైన _రాగతాళ 
గతులు దీని [ప్రచారానికి ఎంతగానో తోడ్పడి ఉండాలి. బసవ ప పురాణ పీఠికలో 

సోమన ద్విపద రచనను సమర్థించుకోవటానికి పెద్ద [పయత్నం చెయ్యలేదు. 

గద్య ప పద్యోక్తుల కంటె ద్విపదలు సరసమా వీటిని తెలుగు మాట 

జ 
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లనంగవలదు- వేదముల కొలదియ కా(జూడుడు-అన్నాడు. (ఇక్కడ “మాటి 
అని కాక పాట అనే పాఠాంతరం ఉండేదేమో) 

కాని పండితారాధ్య చరిత పఠించే పాఠకులు ఈ జన సామాన్యం కంటె 

భిన్నమైన (ప్రవృత్రిగల వారు. అందుచేత ఆక్క-_డి పీఠికలో ద్విపదలను గూర్చి 

ఎంతో దూరం సమర్థించుకున్నాడు. తన కావ్య పొఢిని గూర్చీ వివరంగానే 
చెప్పుకున్నాడు. 

అయినా ద్విపదలు పండితులకు ఆంతగా పట్టలేదు. సోమన సమకాలం 
లోనే విద్యావంతులై న వర్గాలు సోమనను సోమన సాహిత్య మార్గాన్ని నిరసించి 
నట్టు కథలు ఉన్నాయి. 

అయినా శ్రీనాథుడు, భీమసుకవి పాల్కురికి సాహిత్యాన్ని మెచ్చి ఆయన 
ద్విపదోక్తులే పెట్టి వాటిని పద్యకావ్యాలు చేసినట్టు పిడుపర్తి సోమనాథుడు 
(గ్రంథస్థం చేశాడు. పిడుపర్తి సోమనకూడా గుర్వాజ్ఞ మేరకు బసవ పురాణాన్ని 

పద్యకృతిగా మార్చాడు. 

బసవడు ఎందుకు అవతరించాడో సోమన చెప్పాడు. నాఠదుడు శివునకు 

భూలోక వృతాంతం తెలుపుతూ. 

నరలోకమున నుమానాథ మీభ క్రి 
చరిత మేమియును విస్పష్టంబు గాదు- 

తవిలి శివాచార తత్సరు లగుట 

భవులతో, గొందటు పలుక కున్నా రు- 

లోక [పపంచంబులో, గొందయలుండి 

లోక బోధకు లోను గాకున్నవారు- 

మతికొంద రానంద మగ్నులై తమ్ము 

మజచి లోకములకు మలుపడ్డవారు. 

ఇటువంటి కొరణాలచేత _ జగజ్ఞను లెల్ల భక్తి సౌంపున( జుబ్బన( జూజిల( 

దేలాలంటే నీవీ వచ్చి లోక పావనంగా భక్తి పాలింపవలయు - ఆని విన్నవిం 
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చాడు, అప్పుడు నాకు, ద్వితీయ శంభుడన బరగిన ఈ వృషాధిపునకు తేడాలేదు, 

ఇతజ్జి భూమిపై పుట్టించి లోకటోధ చేయిస్తానన్నా డ శివుడు. ఆతడే బసవన॥- 

వృషాధిపునకు తోడుగా వచ్చిన పండితయ్య శివుని సంకల్పంచేత తన 

పాదభ క్రి, నందికేవని సర్వజ్ఞత, భృంగి సహజ నిష్ట, దూర్వాసముఖ్యుల కాప: 
శక్తి, అక్షపాదాదుల వాగ్యిచక్షత, ఉపమన్యుని సద్దురుత్వము, రుద! పమడాధథి.: 

పుల సహజ స్వకీయ (పసాదైక రత్రి, (పాక్తన నూతన భ కగణాల వ్జక్ష,. 

దృష్ట (పత్యయారూఢ మహిమ, వీరభ దుని శౌర్యము కలిపి ఒక మూర్తిగా 

రూపొందినవాడు. 

ఈ ఇద్దరి చర్మితలూ (వాసిన పొల్కురికి సోమన పిడుప రి సోమన. 
కాలానికి భృంగి అవతారమెనాడు. కాని ఆశ్చర్య మేమంటే శివభ క్రి స్పష్టం కాక 

పోవటానికి నారదుడు చెప్పిన కారణాలలో మొదటిది - భవులతో కొందు 

పలుకకున్నారు - అన్నదాన్ని పేర్కొన్న సోమనే ఆ లోపాన్ని పరిహరించ 
లేదు. 



ఉభయ కవి తిక్కన గారి 

సమన్విత సాహిత్య వ్య క్రితం 
_కో వెల సంపత్కుమారాచార్య 

“మహాకవి ర్లోక శుభా భికాంశ్నీ 

మం|తీవ గూఢార్థమతి శ్చకా స్తే”! 

అన్నారు విశ్వనాథ సత్యనారాయణగారు. మహాకవీ, మంతీ ఉభ 

యులూ లోక శుభాన్ని, (శేయస్సును ఆకాంశ్నీంచేవారే. కాగా, గూఢార్థమతిత్వం 

ఉభయులకూ సమానధర్మం. వారు గూఢార్థమతులం టే, వారుదేశించిన 

లోక శేయః 1పయోజనం గూఢంగా ఉంటుందని తాత్పర్యం. వారా [ప్రయో 

జనాన్ని. వాచ్యం చేయరు. ఆయన కావ్యాల్లో వ్యంగ్యంగా, ఈయన కార్యాల! 

భలానుమేయంగా ఆ [ప్రయోజనం వ్యక్తమౌతుంది. వారి కావ్య-కార్యాలను 

గాఢంగా అనుశీలిస్తే తప్ప ఆ |(పయోజనావగాహన కలుగదు. కాగా, ఈ 

విధంగా మహాక్షవీ, మం|తీ- ఉభయులూ ఒకరికొకరుగా, పర్యాయంగా ఉప 

మానోపమే మత్యం పరస్పరం పొందుతున్నారు. ఆయితే, మౌలికమైన ఈ 
సమాన ధర్మంతో ఉద్దిష్ష [ప్రయోజన సాధనకు ఎన్నుకొన్న రంగాలు వారివారి 

జీవ లక్షణాన్ని అనుసరించి భేదిస్తున్నాయి. ఒకరిది కావ్యరచన. ఇంకొకరిది 
రాజ్యుకార్యనిర్యాహణ. సామాబికంగా ఒకరు థావనారంగాన్ని (పభావితం 

చేస్తే + మరొకరు ఆచర ణరంగాన్ని సువ్యవస్థితం చేస్తారు. అయితే, ఒకరు మహా 

కవిగా, మరొకరు మం|తిగా, ఎవరికివారు విడివిడిగా కర్తవ్యం నిర్వహిస్తు 
న్నారు. కాని, ఈ ఉభయుల శక్తులూ ఒకే వ్యక్తిలో సమావిష్టమై ఏక 

ముఖంగా ఏకీభవించి సాగితే! సాగితే, ఆ సముజ్జ్వలిత మహావ్య క్తి తిక్కన 

గారు. 

1. విశ్వనాథ సత్యనారాయణ; _ “శాకుంతలముయొక అభిజ్ఞానత ' 

సీథికా పద్యాల్లోని భాగం, 
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ఉభయ శక్తులు ఏకత సన్నివిష్టమె, సమన్వితమై ఏకముఖంగా [పస 

రించట మన్నది తిక్కనగారికి “నిజకుల (కమాగతం”*గా-_.. కుటుంబంలో ఆను 

వంశికంగా లభించిన వారసత్వం తిక్కనగారికి పితామహుడు 'మంథతి 

భాస్కరుడు”, “గుంటూరి విభుడు.” ఆ పటత మంతిత్వపర మైంది. ఇదిట్లా 

ఉండగా, ఆయన “సారకవితాభిరాముడు' (ఉ తరామాయణం - వ. 
1.12. తన తండిని కేవలం “మం|తి' ఆని మ్మాతమే శే బర్కొాన్న 

(ఊ. రా, 1-18) తిక్కనగారు తన తాతగారిని గూర్చి అంత గొప్పగా చెప్ప 

టమే కాకుండా ఆయనను “తలచియైనను మన్నన మెయి తనను 'లోకమాద 

రించు' నన్నారు (ఉ. రా. 1-12). నిజాని కీనాడు తిక్క నగారినిబ వే ఆయన 

తాతగారిని స్మరిస్తున్నాంగాని, ఆనాడు ఉభయశ కుల సమన్విత రూపమైన 

తాతగారిని గూర్చి తిక్కనగారి గౌరవ |ప్రతిప త్రి అంతటిది. ఆయితే, ఆ తాత 
గారిని గూర్చి, ఆ సమన్వితి సాధించిన ఫలితాలను గూర్చి ఈనాటి కేమీ తెలియ 

రావటం లేదుగాని, తీక్కనగారు తననుగూర్చి చెప్పుకున్నదాన్ని మించి ఆయన 
ఉదా తసమన్విత వ్యక్తిత్వాన్ని గూర్చిన. అంకాలు చాలా తలియవస్తున్నాయి. 

కేతనతన “దశకుమార చరిత్ర' మొదటి ఆక్వాసంలో, ఆళ్వాసాద్యంత్య ప్లద్యా 

ల్లోనూ తిక్కనగారిని గూర్చి ఆనేకాంశాంను వ్యక్తం చేసినాడు. తెలుగు సాహి 

త్యానికి తిక్కనగారు మహాకవి; మనుమసిద్ధి రాజ్యానికి మంతి... ఇవి (ప్రధా 

నాంశాలు మహాకవిగా ఆయన “ఉభయ కవిమి' తుడు'. “ఉభయ కావ్య [పౌఢి 

పాటించుశిల్పమునంబార గుడు,” ఉభయ కావ్యాల (పౌఢిని పాటించే శిల్పం వక్ష 

ముఖంగా సమన్విత మైంది. అయన తన రచనకు ఎన్నుకున్నవి ఉభయేతి 

హాసాలు -రామాయణ, మహాభారతాలు. మరి, మంత్రిగా గణపతిదేవుడూ, మనుమ 
సిద్ధి- ఈ ఉభయులనూసంధాన పరచిందాయన. మనుమసిద్ధికి మంతిగా సామాజిక 

ధార్మిక జీవనంలో ఒడుదొడుకులను నివారించే మార్గాన రాజ్యపొలనా వ్యవ 

హారం నిర్వహించిం దాయన, వ్యష్టి, సమష్టి-ఉభ య విధమైన సామాజిక 

జీవితాలకు “ఆం'ధా:ి మోచముం బొరయున ట్లు ఎక ముఖంగా [పనరింపజే సేం: 

దుకు [ప యత్నించిందాయన. ఈ (ప మక్నంలోనే హరిహరనాథ త త్యదార్శ 

నికుడై నాడు. ఇట్టా గమని స్తూ పోతే- ఉభయ సమశ్య నుంతో ఏకత్వాన్ని సాఫంచే 

తిక్క నగారి శీవలక్షణం వ్య క్రమౌతుంది. 



వస్ 

_  , తిక్కనగారు ఆ ఉభయేతివోసాలను - రామాయణ, మహా భారతాలను 

తమ రచనా విషయంగా ఎన్నుకోవటంలోనే ఆయన కవిత్వ, మంతిత్వ-ఊథయ 

శక్తుల సమన్వితి స్పష్టపడుతుంది. ఆయనకన్న చాలా పూర్వమే అత్యంత 
వై భవో పేతమూ, సమృద్ధమూ ఐన సంస్కృత సాహిత్యంలో “ఇతిహాస' రచనా 

కాలం గడిచిపోయింది. “కావ్య” రచనా కాలం సహస ముథాలుగా సాగుతున్నది. 
సాహిత్య వివేచన గూడా “కావ్య (పమాణంిగా సమ్మగతను సాధించి వి స్తరిస్తు 

న్నది. అదట్టా ఉండగా, తెలుగులోనూ ఆయనకన్న పూర్వమే కావ్య (పకకి 
యకు నన్నెచోడుడు శ్రీకారం చుట్టినాడు. ఈ విధంగా పరిశీలిస్తే, తీక్క_నగారు 
నిజానికి, ఆచ్చంగా 'కావ్య' (పకియను చేపట్టి, తదనుగుణంగా రచన సాగించి 

ఉండవలసింది, కాని, పూర్వాపర సమన్వయంతో పురోగమన శీల మైన ఆలో 

చనా విధానం ఆయనది. అడి దీర్భ కాలిక [పయోజనాన్ని ఆకాంక్షించింది, 
ఆందుకే, ఆయన కేవల “కావ్య” [ప[కియనుగాక, “ఉభయ కావ్య” - |ప్మకియను 
స్వీకరించినారు. 

“ఉభయ కావ్య" (పక్రియ అంటే, ఉభయ విధాలైన కవికర్మ (రచనా) 
రూపాలకు ఏకమఖీనత - ఏకీభావం కలిగించే ఒక విశిష్ట కావ్య |ప,కియ. రాజ 
శేఖరుడు _ తిక క్కనగాఠరికన్నా చాలా పూర్వుడు, సాహిత్య విమర్శకుడు - కవు 
లందరిసీ వారి వారి రచనా స్వరూప స్వభావాలను బట్టి మూడు వర్గాలుగా - 
శాస్త్ర!ఃవి, కావ్యకవి, ఉభయకవి అని నిరూపించినాడు.. కా స్త్ర, కావ్య-ఉభయ 

స్వరూప స్వభావాల సమన్వయంతో ఏకముఖంగా రచన నిర్వపాంచే సామర్థం 

కలవాడు “ఉభయ కవి.” కేవల శాస్త్ర కావ్య కవులకన్నా విశిష్టుడు.! తికకున 
గారు “ఉభయ కవి మితుడు కావటమంచటే, ఈవిధంగా. ఆ-తేకాని, 
సంస్కృత తెలుగు 1మార్ల -దేశి। దృశ్య-శవ్య ==. ఈ మొదలయిన కవులు 

యులకూ మితుడనికాదు. ఇవన్నీ ఆయనలోని ఆనుషంగికాంశాలు కావచ్చు. 

కొని, (ప్రధానంగా ఆయన రాజశేఖర నిరూపితుడై న “ఉభయ కవికి” లక్ష్య 

మూ రి. ఆబ్దాంటి ఉభయ కవి శాస్త్ర-కావ్య విధానాలను ఆన్యూనాతిరి కంగా, 

1. - “(పతిభావ్యత్సత్తి మాంశ్చ కవి రిత్యుచ్యతే. సచతిథా-శాస్త్రక విః, 
కావ్యక విః, ఉభయక విశ్చ = ఉభయ క విస్తూభ యోరపి గరికూన్ 

యదుభయ[త పరం (పవీణః స్యాత్ '-కావ్యమీమాంస, ఆధ్యా 6, 
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సమతౌల్యంతో__కుంతకుడు 'సాహిత్య' స్వరూపాన్ని నిరూపించిన రీతిలో! . 

సమన్వితం చేసి సమర్థంగా నిర్వహించింది --*'ఉభయకావ్య' (ప్రక్రియ. :. 

ఈ విధమైన “ఉభయకావ్య” [ప్మకియను తెలుగులో, నిజునికి, ఆరం 

భించింది నన్నయగారు. ఆయన స్పష్టంగా అట్టా అని చెప్పలేదు గాని, పర 

మార్థతః, మహాభారత రచన ఆరంభించటం ద్వారా తెలుగులోకి “ఉభయకావ్య' 

[పశ్రియను అవతరింప చేసిందాయన. 'ధర్మత _త్త్వజ్ఞులు ధర్మకాస్త్రంబని.---' 

(భారతం. ఆది. 1- -లీ2) అంటూ మహాభారత స్వరూపాన్ని వివరించే ఆయన 

పద్యంలో (ప్రస్తావింపబడిన సపాంకాలను వర్లీక రిస్తే, ఆవి రెండు వర్గాలుగా 

యేర్పడుతయి. ధర్మ, వేదాంత, నీతి శాస్రా9ంళాలు మొదటివర్గం. మవోకావ్య, 

లక్ష్ష్యసం|గవా, ఇతిహాస, పురాణాంళాలు రెండో వర్గం. మొదటిది భారతం 

యొక. కాస్త్రత్వాన్నీ, రెండోది కావ్యత్వాన్నీ స్పురింపజేస్తాయి. ఈ రెండు 

లక్షణాల స్వభావాల సమన్విత రూపమైన మహాభారతాన్ని “'విశజనీనమైపరగు 

చుండి వ్యాస మహర్షి నిబంధించినాడు. మహాభారతం యొక్క విశ్యజనీనత్యం 

ఆ సమన్వితిలో పన్న నన్నయగారు కావ్యపరంగా చెప్పిన ఈ అంశాన్ని 

తిక్క నగారు కవిపరంగా “విద్వత్సం స్త్రవనీయ.-” (విరాట. 1-8) పద్యం ద్వారా 

వ్య క్తీకరించినారు. ఆయన “ఉభయకవి' గదా! వ్యాస మహర్షిని గూర్చిన 

“విద్వత్సం సవనీయ భవ్యకవితావేశుండు' అన్న విశేషణం ఆయనలోని “కావ్య 

క్రవి'” లక్షణాన్ని, విజ్ఞాన సంపద్విఖ్యాతుడు ' అన్నది 'శాస్త్రకవి' లక్షణాన్నీ 

వ్యక్తం చేయగా, “నంయమి పకర సంభావ్యాను భావుండు' అన్నది ఆ ఉభయ 

లక్షణాలనూ సమన్వితంగా యేక ముఖీకదించే స్వథావాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. 

ఆయన “ఆనుభావం' ఈ విధమెంది కాబై, సంయమె [పకర సంభావ్యమైంది. 

సంయములంచే, ఒక ఊద్దిష్ట [ప్రయోజనం సాధించేందుకు అన్నింటిని సమ 

(గంగా (ని )యమించే సామర్థ్యం సంపాదించినవారు. ఈ విధంగా ఉభయకవి 

ఐన వ్యాస మహర్షి ఆ విధమైన ఉభయ కావ్యంగా మహాభారతాన్ని 'జయంిగా 

రచించటంలోని 'విశ్వజనీన' త్వాన్ని నన్నయగారు, '“లోకపాత నిష్టను తిక్కన 

lL: కుంతరుడు తన “వ్మకో క్రి కి బీవితం'లో అన్యూనాతిరి క్తత్వ మనోవాోరిణ్ 

ఐన శద్దార్థాల విచిత విన్యాస భంగిమయే “సాహిత్య'మన నిరూపించి 
నాడు. చూ;వ జీ, "ఉన్మేషం, 1 కో tls వృత్తి 
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గారూ భావించినారు. ఈ భావనలో నన్నయగారిడి కావ్యపరమైన చూపెతే, 
తిక్క_నగారిది కవిపరమైన చూపు. కాగా, తన తాతగారి నుంచి కవిత్వ- 

మంతితోభయ సమన్వితిని వారసత్వంగా పొందిన తిక్కనగారు, సాహిత్య 

'కుటుంబ[క్రమాగతంగా నన్నయగారి నుంచి ఉభయకావ్య |ప|క్రియను వారస 

త్వంగా స్వీకరించి సమ్మగంగా భారత రచన నిర్వహించినారు. 

అసలుకు, రామాయణ-మహాభారతాలను ఉభయకావ్య (పకియగా 

తిక్క.నగారు స్వీకరించటానికి | కేరకమైన అంళాలను గమనించటం ఆవసరం. 
ఆ రెంటిని 'యే భక్వుదేకంతోనో, మతావేశంతోనో రచించటానికి ఆయన 

ఉద్యమింఛలేదు. ఆయన ఆవేశం “భవ్యకవితి'కు సంబంధించింది!. ఆయన- 
'సాత్యవతేయ సంస్కృతి (ల న్దీ విభ వాస్పదంబయిన చితముతోడ, మహాకవిత్వ 

'దీశావిధ్రి' (విరా. 1-80) నొందినవాడు. అందువల్ల భక్తి, మతో దేకా వేశాలు 

ఆయనకు లేవు. పైగా రామాయణ, తధా ల భక్తి మత [పబోధక, 

లేదా మత భ క్రిమయ గంథాలు కూడా కావు. శై వ మతానికి పతిగా వై ష్టవ 

మతాన్ని నిలువరించేందుకు తెలుగులో రామాయణ రచన జరిగిందనే ఒక ఊహ 

వ్యావ్తిలో ఉంది2. శ్రీరామచంద్రుడు విష్ట్రవతారమనే ఆంశం ఆందులో 

నికి ప్తమై ఉండటం ఈ ఊహకు ఒక (పథాన హేతువు కావచ్చు. ఆయితే 

భారతంలోనూ శ్రీకృష్ణుడు విష్ట్రవతారమన్న తాత్పర్యమూ నిక్షి ప్తమె ఉన్నది. 
కాని భారత విషయంలో వైష్ణవ [పవాదం లేదు. కాగా, ఈ ఉభయెతిహాసాల 

విషయంలోనూ మత భ క్రి” పరమైన ఊహలకు ఆధారల లేమ, ఆస్కారమూ 

లేదు. పైగా, తిక్కనగారు “ఎ త్రటినై నను ధీరో దాత్త నృపోత్తముడు రామ 
ధరణీ పతిసద్ | వృత్తము సంభావ్యమగుట । నుత్తర రామాయణో క్రియుక్తుడ 
నై.తిన్' (4. రా. 1-11) అన్నారు. నృపోత్తమత్వ. ధరణీ పతిత్వాలు ఉ.రా. 

1. ఛందఃక_ర్తఐన అనంతామాత్యుని తాతగారికి తిక్కనగారు “భవ్యభారతి” 
ఆనే బిరుదం (పసాదించినారు. (భోజరాజీయం. 1-24] ఆయనకు 

“భవ్య ' ఆంత పియమెనది, 

2. చూ. 'ఆంధ మహాభారతము: విరాట పర్వము” (ఆం. ప. సాహిత్య 

అకాడమి (పచురణ) పీఠిక. (పు. 2౫2217) 
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రచనలో తిక్కనగారికి (పధానమైనవి. “వేదములకు నభిలస్కృతి | వాదములకు, 
బహుపురాణ వర్గంబులకున్ । వాదన చోటులను దా । మూదల ధ ర్మార్ధకామ మోక్ష 

స్థితికిన్' (విరా. 1-4) ఆనటం ద్వారా “'మూదలి తనం ఆ భారత రచనలో 

(పధానమైంది. కాగా, ఆ ఉభయేతిహాసాల రచనావివషయంలో తిక్కనగారి 

తాత్పర్యాన్ని ఈ దారిలో భావించవలసి ఉంటుంది. 

ఇదిట్టా ఉండగా, ఇతిహాసాలకూ, కేవల కావ్యాలకూ ఉన్న మౌలిక 

భేదం |పధానంగా గమనించవలసిందొకటున్నది. - ఇతిహాసాలకు ఆత్యంత 
విశాలమూ, అనంతవిధ మనః (పవృ త్తిమయమైన సమాజం వస్తువు. సామాజిక 
వెయ క్రిక (ప్రవృత్తుల్లోని సాధర్మక-వై ధర్మాలూ, ఆకర్షణ. సంఘర్షణలూ. 

రకరకాలైన వాటి పరిణామ [ప్రమాణ రీతులూ. [పభావక రోరణులూ; వాటి 

దృష్టా సమ్మగ సామాజిక (శేయస్సంపాదకంగా వాంఛించదగిన పరిస్థితులూ 

వ్యవస్థలూ, వాటికి సంబంధించిన సూచనలూ, వివరణలూ, జ్ఞాపనలూ- ఈ 

మొదలైన జఅనేకాంశాలను నిస్సంకోచంగా, అసంకుచితంగా, వా స్తవికంగా 

ఇతిహాసాలు చతిసయి. వివిధ మనః(పవృత్తుల యథావృత్తుల చితణల ద్వారా 

వాంఛనీయతావాంఛనీయతలను సూచిస్తూ, సామాజిక సువ్యవస్థ యొక్క- 

సమ్మగతను ఉద్చోధించేవి ఇతిహాసాలు. కాగా, ఏక ద్విక మనః పవృత్తుల చిత్రణ 

ద్వారా, లోక సిద్ధమైన డౌచిత్యం [పాతిపదికగా లక్ష్య నిరూపణతో వ్యవస్థలోని 

ఏక దేశాన్ని రక్షించేం దుకు (పయత్ని ంచేవి కావ్యాలు. ఈ వస్తుసరమైన (ప్రధాన 

భేదం కారణంగా ఇతిహాసాల విశాల పరిణాహంగానీ, అనంత ముఖి వై విధ్యంకానీ 

అపరిచ్చిన్నత్వం కానీ కావ్యాలకుండే. అవకాశం లేదు. ఈ విధమైన మౌలిక 
భేదాన్ని గమనిస్తే, ఆసలు, ఒక ఇతిహాసాన్ని రచించాల్ననే సంకల్పమే 

కవిపకంగా ఎంతో ఊదా త్తమైనదే కా కాన, ఆత్యంత సాహసో పే త మైనది కూడా. 

పెగా, అంతకు పూర్వమే ఉన్న ఇతిహాసాన్ని మరొక భావలోనికి తీసుకురావటం 
మరింత సాహసోశే ఎతమైనది కేవలం శుకానువాదంగా కాక, ఆత్మ పత్యయావ 

హితంగా, సమకాలీన సామాజికోపయోగిలా లక్షణమహితంగా రచించగల్లట 

మనేడి ఒక ఆనంత |ప్రతిభావంతుడై న మహాకవికి, ఆయన “మహాక విత్వదీక్ష "కు 
మాతమే చెల్లుతుంది. దానికి కారణం ఆ సంకల్పం వెనుక జీవుని వేదన నిత్య 

జాగ్భతంగా [పజ్యలిస్తూ ఉండటమే సమాజాన్ని సమ(గంగా సమావరించుకో 
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గల [శేయో లక్షణం గాఢమైన సంకల్పం కల మహాకవి యొక్క వేదనకు, 

శ_క్రికి- అంటే, ఆనంత ముఖంగా విజ్బృంభించగ గాఢమైన (పతిభకు సమ్మగా 

విష్కారం కలుగాల్నంటే, ఇతిహాస రచన ఒక js సముచితమెంది. అందుకనే 

ఆంతటి ఆర్పి, వేదన గల మహాకవులు ఏ కాలంలోనై నా, ఏ దేశంలో నెనా 

ఇతిహాసాలనే స్వీకరించి ఉభయ కావ్యంగా నిర్వహిస్తారు. కాగా, తాను ఎన్ను 

కున్న రచనకు మూలంగా ఒక రచన అంతకు ముందే ఉన్నదా, లేదా అన్నది 

(పధానం కాదు. దాని ద్వారా తాను సాధించదలచుకొన్న | పయోజనం (ప్రధానం. 

దీని సాధనకు ఆనువై న మూలం ఉండి ఉంటే, దాన్ని స్వీకరించి ఆత్మీయతా - 

(పతిభా సమాకలనంతో మరింత |పభావోత్సాదకంగా, సామాజిక హితంగా 

ఆ మహాకవి వెలయిసాడు. [ప్రయోజనానికి సంబంధించిన ఈ, సంకల్పం ఇంతటి 

మహ త్రరమైంది. కాబవ్రే, నన్నయగారిలో కలిగి, ఇతరేతర వివిధ కారణాల 
వల్ల తత్కాాలం సవాకరించనందు వల్ల సమ'గం కాకున్నా, దాని అంతస్పత్వం 

వల అన్నేండ్లకు తిక్కనగారళో జాగృతమైన సమ్మగమూ, సఫలమూ ఆయింది. 

కాగా, తిక్కనగారు ఈ ఇతిహాసాలను స్వీకరించటంలోని ఆంతర్యం ఆవగాహన 

ఆయ్యేందుకు ఆయన జీవించి ఉండిన కాలాన్నీ, తత్కాలీన రాజకీయ, సామా 

జిక, సాంస్కృతిక వాతావరణాన్నీ, పరిస్థితులనూ, స్టూలంగానైనా గమనిం 
చటం ఆవసరం. 

న 
'శ్రీరాస్తాం మనుమక్షితీశ్వర భుజా స్టంభే జగన్మంగళ 
(పాసాదస్థిర భారభా జిదధతీ సాసా లభంజ్మశియమ్ 

శుండాలో త్తమగండభి త్తిషు మదవ్యాసంగ వశ్యాత్మనాం 

యాము తేజయతే తరాం మధులిహామానందసాందాస్థితిః. 

ఈ పద్యమీనాడు ఉ.రా.లో మొట్టమొదటి పద్యంగా చేర్చబడి కన్సి 

స్తున్నా, కావ్యార ంభ సందర్భాన్ని బట్టిచూశే స, దాని కక్కడ పస క్రి కి లేదు, 

నిజానికది మనుమసిద్ధి పట్టాభిషేక వేళ తిక్కనగారి ఆశీస్సు రూపొందిన పద్యం 

కావచ్చు. ఆ పద్యం నిండా ఆలుముకొని అనుభవానికి వచ్చే ఆనందానికి 

1. ఈ ఆంశాన్ని నిరూపించింది పాటిబండ మాధివశర్మగారు. (చూ: 

ఆఅం.ప.సా. అకాడమీ వారు ప్రచుకించిన ని. ఉ, రా, పీరిక. పు. vi) 
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మూలమైవ మనుమసిద్ధి పట్టాభిషేకం, ఆటూ -ఇటూ కలిసి ఏ పదిహేను - ఇరవై 

ఏండ్లో తప్ప తిక్క నగారి జీవితంతో సమావ్యతమైన పదమూడో శ తాబ్దం మధ్య 

కాలాన - 1249 [పాంతాన జరిగింది. మనుమసిద్ధి రాజు కావటం తిక్కన 

గారు కాకతీయ సా[మాజ్య నిర్మాత ఐన గణపతిదేవ చ[కవర్తితో కలిసి 

సౌగించిన మంతాంగ ఫలం, దీనికోసం తిక్కనగారు ఓరుగంటికి “మంత 

యా చేసినారు. 

తిక్క_నగారి ఈ య్మాతనూ, దాని సాఫల్యాన్నీ ఏకామనాధుని “పకాప 

రుద చరిత”, కాసె సర్వప్ప “సిద్ధేశ్వర చర్మిత', కూచిమంచి జగ్గన “సోమ 

దేవరాజీయం' విపులంగా వర్షించినయి. కాని వీటిలో అసంగతాంశాలెన్నో 

ఉన్నాయి. |పస్తుతానికి సంబంధించి కొన్ని - ఓరుగంటికి వెళ్ళిన తిక్కన 

గారు గణపతిదేవునికి ద్వైతం, అద్వైతం బోధిస్తూ; ఆనేక ధర్మాలూ, భారత 

పీరుల యుద్దాలూ వివరిస్తూ, అక్కడ “మన్ననమెయి కొన్ని దినంబులు 

ఉన్నట్టూ, గణపతిదేవుడు పిలిపించగా వాదానికి వచ్చిన జై న-బౌద్ధ పండితులతో 

వాదించి, వారి నోషించి తిక్కనగారు వారి వసతులకు కూల్సించి, వాళ్ళను 

“దోమలవలె' పారదోలి నరికించి వేసినట్టూ, ఆ నాటికే ఆయన 'సోమయాజి' 

ఇనట్టూ ఆ |గంథా లావేశ పూరితంగా వర్ణించినయి. ఆయితే, నిజానికి, ఆనాటి 

"కేనాడో బౌద్ధం నామమూత్రావశిష్టమెంది. పైగా ఓరుగల్లు (ప్రాంతంలో ఏనాడూ 

ఇౌద్దానికి వ్యాప్తి ఉన్నట్టు లేదు ఉన్నంతలో ఉన్నది జైనం మాతమే. 

మరొకటి. తిక్కనగారు జైన-బౌద్దులతో వాదించి, జయి =చి, వారిని ధ్వంసం 

చేయించినారనటానికి చార్మితికంగా ఏ విధమైన ఆధారలేశమూ కన్పించదు 

తిక్క-నగారిని గూర్చి సాభినివేశంగా ఆనేకాంశాలను వెలుగులోకి తెచ్చిన కేతన, 

తన సమకాలికుడై న తిక్కనగారికి అంకితమిచ్చిన ద.కు చ.లో తిక్క నగారు 

జై న-బౌద్ధాలను నిర్మూలించినట్టుగానీ, కనీసం వాదంలో జయించి“ట్టుగానీ, 

ఆసలు జై న-బౌద్ధాలను గూర్చి ఏ ఒక్కమాట మ్మాతమైనా చెప్పలేదు.! షై. 

1. కేతనకు జైన (బౌద్ధ)మంచే గౌరవం ఏమీ లేదని - “మిండాట మాఢి 
పొలిసిన। మిండలకును జై నవృత్తిమెలని మదిలో నొండు తలపుడిగి 

జినముని। మండలి కృపవడసియొక్క మాంతికు చేతన్' (దకు చ., 
5-59) అన్న పద్యం స్పష్టపరుస్తుంది. 
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వాటేలో ఏ ఒక్క లైనా నిజంగా జరిగి ఉంటే, తిక్కనగొరి ఒక 'గొప్ప'గా 

కేతన తప్పక |పస్తావించి ఉండేవాడు. ద.కు.చ, తిక్కనగారికి అంకితమయ్యే 
నాటికే మనుమసిద్ధి రాజై నాడు. తిక్కనగారేమో మంత్రి. ఇంకొకటి. ద.కు.చ, 

తరువాతి తీక్క_నగారి రచన ఐన ఉ.రా. నాటికి కూడా తిక్కనగారు “సోమ 

యాజి' కారు. తిక్కునగారి ఆనంతరం దాదాపు 2-5 శతాబ్దాల వేరు వేరు 

కాలాల్లో రచింపబడ్డ _ప.రు చ. మొదలైన (గంథాల్లో, తిక్కనగారి యాత్రా 

విషయం యథార్థమే ఐనా, కాల వ్యవధానం అధికం కావటాన, అనేకమైన 

ఆఫోహలు నలో అసంగతాంశాలనేకం చోటు చేసుకుని ఉంటయి. పైగా, 

తిక ,_నగారి వాద-పాండిత్యాల కే మోహించి గణపతి దేవుడు ఆంతటి సేనా 

సహాయం చేసినాడనుకోవటం కేవలం అమాయకత్వమే ఆవుతుంది, 

నిజానికి, గణపతిదేవుడు తిక్క_నగారి మం(తాంగ ఫలంగా మనుమసిద్ధి 

కోసం సేనా సహాయం చేయటం కాకతీయ సామాజ్య నిర్మాణ - _పటిష్టతలకు 

ఆయన చేసిన చేస్తున్న [పయత్నంలోని ఒక్ భాగం. కొక తీయ సా మాజ్యా 

నికి దక్షిణంవై పు అంచుల్లో ఉన్నది నెల్లూరి ముండక తిక్కనగారు ఓరు 

గంటికి వెళ్ళేనాటికి పూర్వమే గణపతిదేవుడు స్మామాజ్యాన్ని ఆవేపు చాలా 

దూరం వి_సరింపజేసినాడు. ఆ వి స్తృతీకరణంలో ఆయన కావైపు మిక్కిలిగా 

తోడ్పడింది మనుమసిద్ధి తండి తిక్కరాజు. ఆయన తెలుగు చోళుడు, 
తెలుగు చోళులతో గణపతిదేవుడు యుద్ధం చేయలేదు, స్నేహం చేసినాడు, 

సా మాజ్య నిర్మాణ-పటిష్షత లకు యుద్ధా లొక్కుటే సాధనమనుకో లేదాయన. 

స్నేహ -బాంధవ్యాలు గూడా పెంపొందించినాడు. కృష్ణా ముఖద్వారంలో 

_(పబలురైన '“ఆయ్య'* వంశీయుల్లో ముఖ్యుడైన జాయపను మైతీమయంగా 

ఒప్పించి సా[మాజ్య గజ సేనకు అధ్యక్షుడిని చేయటం, తన సోదరి కుందాంబి 
కను “నతవాడి” రు[దరాజుకిచ్చి పెండి చేయటం వంటివి ఉదాహరణలు. 

ఇంతకూ, ఇంతటి సా[మాజ్య నిర్మాణ [పయత్న మెందుకు ? కేవలం 
రాజ్య విస్తరణ కాంక్ష మ్యాతమేనా ? కాదు. ఏనాటి సొతవాహనులో ! వారి 

తరువాత ముక్కలు చెక్కలుగా విరిగి, విచ్చుకుపోయి పరస్పరం సంఘర్షించు 

కుంటూ, ఆనై క్యంవలని (పమాడాన్ని ఏ మా[తమూ గుర్తించని తెలుగు వారు 

నివసించే పాంతాంన్నింటినీ ఏకం చేసి, కికే విశాలాం3|ధ సా|మాజ్యంగా 
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రూపొందిఎచేఎదుకు ఎఐ౨దరె.నా (ప నుత్నాలు చేసి ఉండవచ్చు. ఆ [(పమయత్నాల 

వెనుక తమ రాశ్యాలను వి స్తకించుకోవాల్ననే తాత్పర్యమే తప్ప, తప్పనిసరిగా 

సంఘటిత: కావలసిరావటానికి బయటి వ తిడి వాళ్లకు లేకపోవటమే ఆ 

[పయత్నవై ఫల్యాలకు కారణం కావచ్చు. చాలా ఎండ్ల-శతాబ్దాలదాకా ఆ విధమైన 

తెలుగు స్మామాజ్యం రూపొందలేదు. కాగా, ఆ వత్తిడి వచ్చింది పదమూడో 

శతాబ్దంలో. దాన్ని గుర్తించింది గణపతిదేవుడు. 1196లో గణపతి దేవుడు 

రాజ్యానికి వచ్చినాడు. దాదాపుగా అదే కాలాన ఉత్తర భారత [పాంతంలో ఢిల్లీ, 

కాకీ, కన్నోజ్, గ్వాలియర్ మొదలైన ఆసంఘటిత రాజ్యాలను విదేశీయుడై న 

మహముద్ ఘోరీ ఘోరంగా జయిస్తున్నాడు. ఎప్పటికప్పుడా విషయాలు 

తెలుస్తూనే ఉన్నయి. ఆపమాదం దక్షిణ భారత [పొంతానికి కలుగదనే 

నిశ్నయం ఏమీ లేదు. ఇదే ఏకిక్ళత విశాలాంధ సా్యమాజ్య నిర్మాణం కోసం 

వత్తిడిని తీవ్రతరం చేసింది. ఆ [పమాదం ముంచుకొస్తే, మొదటి దెబ్బ తెలుగు 

దేశం మీదనే. మాండలిక రాజ్యాలుగా దేశం వికి ప్తమై ఉంటే ఆ ధాటిని, 
(ప్రమాదాన్ని తిప్పికొట్టి నివారించటం అసాధ్యం. అందుకని మొత్తం తెలుగు 

(పాంతాలను సంఘటిత పరచి ఒకే (ప్రాంతంగా, సామాజ్యంగా రూపొందించటం 

తత్క్షణ కర్తవ్యంగా గణపతి దేవుడు భావించినాడు. ఈ కర్తవ్య నిర్వవణం. 

కోస; ఆవసరమైన అన్ని విధాలనూ ఉపయోగించినాడు. కాగా, మనుమసిద్ధికి 

తిక్క.నగారి మం(త్రాంగాన్ననుసరించి ఆయన చేసిన సేనా సహాయం ఈ 

విధాల్లో ఒకటి. 

మనుమసిద్ధి తండి తన ఉదారాశయానికి ఆవైపున ఎంతో తోడ్పడి 

నాడు కదా! ఇప్పుడా తండి ఆనంతరం, నాటికి కడప మండలంలో రాజ 

(పతినిధిగా ఉన్న మను మసిద్ధికి నెల్లూరి మండలం దక్కకుండా పెత్తల్లి 

సోదరుడూ, వావఐన తిక్క రాజూ, దూరపు దాయాది విజయాదిత్యుడూ, మరి. 

కొందరూ కలిసి పాండ్యుల సాయంతో దురా[కమించుకున్నారు. మరి, ఎవరు 

రాజై తేనేం ? మనుమసిద్ధే రాజు కాక తప్పని అవసర మేమిటి? ఏమిటంటే, 

ఆనద్యతన భవిష్యత్తులో పాండ్యులు పీరి సాయంతో తెలుగు సా్నామాజ్యాన్ని 

ఆంచుల్లో క త్రిరించబోతున్నారు, ఆందుక ని, సా మాజ్య రకా దృష్ట్యా తిక్క 

రాజు కొడుకు కీలకమండలమైన నెల్టూరుకు రాజు కావటం తప్పనిసరి. తిక్క 
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రాజు నాడే రాజకీళు వ్యవహారాల్లో సామర్థ్య (పదర్శిస్తున్న తిక్కనగారు 

గణపతి దేవుని మనసు కెక్కి_నారు. ఆందుకే ఆయన మంతాంగం విశ్వసనీయ 

మైంది. ఫలించింది. మనమసిద్ధి రాజై నాడు. ఆ తరువాత తిక్కనగారు మంత్రిగా 

గల మనుమసిద్ధి జటావర్మ సుందర పాండ్యాదులతో (ఉ.రా. 1-80,48)*చేసిన 
యుద్ధం, వారిని తరిమిన రీతీ గణపతిదేవ-తిక్క నల మంతాంగంలోని. కాచి 

త్యాన్ని నిర్ధారిస్తుంది. సా[మాజ్య నిర్మాణ-పటిష్టతల విషయంలో అన్వయించి 

తిక్కనగారు నిర్వహించిన పాత్ర ఈ విధమైంది. 

రాజకీయ వ్యవహారాలిట్లా ఉండగా, తెలుగు వారికి సంబంధించినంత 

వరకు విడిపోయిన వాటి పునరేకీకరణం (ప్రధాన లక్షణమైన పదమూడో శతా 

బ్రంలో జరిగిన యుద్ధాలు దేశంలో (పజల శాంతి భదతలకూ, సంకేమానికీ 

ఆటంక మేమీ కాలేదు. దీని కానాటి నిర్మాణ కార్యకమాలే సాక్ష్యాలు. చాలా 

(పాంతాల్లో అడవుల్ని కొట్టి భూముల్ని సేద్యయోగ్యం చేయటం, వీటి నీటి వన 
రులకోసం పాకాల చెరువు, కాట సము[దం మొదలైన సము దాలంతటి చెరువులు 

తవ్వించటం, వివిధ వృత్తుల వారికి వసతులు కల్పించి కొత్త కొత్త [గొమాలను 

పొందించటం; సేద్యపు భూముల్ని రైతుల పరం చేయటం మొదలై నవి విరిపిగా 

కేం|దంతో పాటు, పరిమితాధికారాలున్న చిన్న చిన్న పాలకులూ, సామంతుల 

పూనికతో జరిగినయి. [గామాలు మూడు రకాలుగా వర్షీక రింపబడినయి. సాము 

_ దాయిక, గుత్త, వారపట్టు [గామాలు. మొదటి రకం గ్రామాల్లో భూమి ఏ ఒక్క. 

రిదీ కాదు. ఆందరిది. సాముదాయిక సేద్య ఫలాన్ని ఆందరు రైతులూ అను 

వరించి పంచుకోవటం వీటి లక్షణం. రెండో రకంలో భూములనూ, రైతులనూ 

వర్గాలుగా విభజించి గుత్తాగా ఇవ్వటం. మూడో రకంలో ఎవరి భూమిని వారు 

దున్ని పండించుకోవటం, అనుభవించటం. అన్ని విధాల్లోనూ భూముల పంటలను 

బట్టి ఆరు నుండి పన్నెండో భాగంవరకు పన్నులు. విద్యా దానాది కార్య|క్రమా 

లను నిర్వపొాంచే. వారికీయబడినవి పన్నులు లేని అగ్రహారాలు. తత్పూర్వం 

1. “*ద్రవిడోర్వీపతి దున్మి-' (ఉ.రా. 1-89) ఈ |(దవిడొర్వీపతి ఆ 

పొండ్యుడే నంటారు. (చూ. ఆరుద, నమ్మ గాంధ సాహిత్యం Il. పు. 

118) 
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నుంచే సువ్యవస్థిత మై సాగివచ్చే (గామీణ పంచాయతీ వ్యవస్థ, రాజ్య న్యాయ. 

వ్యవస్థ ఆ క న. పటిష్టంగా ఉండింది. శిల్పాదికళల వికొస విన్యాసాలకు 

ఆనాటి వివిధ నిర్మాణాలే సాక్షాలు. కాగా, ఇవన్నీ ఆనాటి రాజకీయార్థిక 

[ప్రశాంత సమృద్ధిని స్పష్టపరిచే అంకాలు, 

కాని, వ్యాపించిన ఈ విధమైన వాతావరణంలో కూడ దేశం మొత్తాన్నీ 

త్మీవమైన కలవరం పాలు చేసిన అంశం “మతి పరమైన వై షమ్యం. అంతర్చ 
హిర్గత వివిధ కారణాలవల్ల సర్వా జై న-బౌద్ధమతాలు క్షీణించి పోయిన దళలో 

ఆనాటికి గత శతాబ్దంతోనే క కన్నడదేశంలోంచి శై వం వీర శై వంగా తెలుగుదేశంలోకి 

[పవహించింది. దీన్ని కన్నడ దేశంలో బసవన విజృంభింప జేస్తే, తెలుగు 

దేశంలో చేసింది పాల్కురికి సోమన. అప్పటికే పండిత |తయమూ, నన్నె. 

చోడడూ దీనికి అనుకూల వాతావరణం కల్పించినారు. వీరిలో ఎక్కు-వగా 

చేసింది మల్లి కార్జున పండితారాధ్యులు. ఆయితే, వీరిలో ఎవరు కూడా వైదిక. 

భూమికను 'పరిహరించలేదు! ఆ పని చేసింది సోమన. ఒక విధంగా పరిశీలిశే స్త, 

పూర్ణం జైన బౌద్ధాలు చేసిందానికీ, అప్పుడు బసవన-సోమనల వీరశెవం. 

చేసిందానికీ పెద్దగా తేడా ఏమీ లేదు. వైదిక వ్యవస్థను దెబ్బతీయటానికి పూను 

కోవటంలో అన్నీ ఒక్కటే. అయితే, వీటిలోని పధానమైన లోపం ఒక్క టే. 

అది. ఏదో ఒక నిశ్చిత పాతిపదికమీద సాగుతున్న సామాజిక వ్యవస్థను 

దెబ్బతీయటమే తప్ప, పత్యాన్నూయంగా మరొక పటిష్టమైన సామాజిక 

వ్యవస్థను నెలకొల్పలేక పోవటమే కాదుగదా. కనీసం సూచించనై నా లేకపోవటం. 

సామాజికమైన వ్యవస్థ వేరు. వ్యక్రిపరమైన మతం వేరు. _ వర్ణవిభేదం 
సమాజం నుంచి తొలగించటమే మ [పధానమన్నట్టుగా భాసించే వీటి (పయత్నంలో 

ఆడి తొలగిపోలేదు సరిగదా, వెయ క్రికంగా సీమితమై ఉండవలసిన మతం, 
సహన దయాశాంత్యాదుల కాలవాలంగా ఉండవలసిన మతం, మతపరమెన 

విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టింది. నిజానికి ఈ వైయక్తిత “మత” _ సామాజిక 

9. “భక్తి మీది వలపు |బాహ్మ్యంబుతో పొత్తు వదులలేను నేను బసవలింగ” 

అన్న మల్తికార్డున పండితారాధ్యుల పద్య భాగం ఈ సందర్భంగా స్మరించ 

దగింది. 
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వ్యవస్థలు రెండింటికీ వైరుధ్యం సంఘక్షణ కలుగకుండా సమన్వయం సాధించ 
గలిగితేనే సమాజంలో కాంతి, లేకపోతే అశాంతి, అవ్యవస్థ, ఈ విధమైన 

అశాంతిని అవ్యవస్థను పూర్వం జైన - బౌద్దమతాలు సృష్టిస్తే, ఆ కాలానికి వీర 
శైవం సృష్టించింది. ఆ నాటికింకా వైష్ణవం తెలుగు దేశంలో అంతగా బలపడ 

లేదు. నెమ్మదిగా సాగివస్తున్నదే తప్ప ఏరశ్రై వాన్ని పతిఘటించగల “వరి 
త్వాన్ని సంపాదించుకోలేదు. కాగా తననాటికి కనబడిన/ వినబడిన అన్ని 

మతాలనూ/ ఉపాసనారీతులనూ వీరశైవం [ప్రాతిపదికగా సోమన |కూరతరంగా 
నిందించినాడు.! సామాన్యంగా ఒక మత స్థాపకుడు | పచారకుడు ఇతర మతా 

లను, వాదాలను ఖండిస్తుంటాడు = ఆనాటికి వాటన్నిటికి ఉనికి / [పాబల్యం 

ఉన్నా, లేకున్నా ఫరవాలేదు. ఆ ధోరణిలోనే సోమన సాగినా నింద, వాగ్భాణ 

హింస “ఆతి” తీవదశకు చేరుకుంది. అన్నింటినీ, చివరకు కుటుంబ వ్యవస్థను 
“మతి భేదం దృష్ట్యా విచ్చిన్నం చేయమనీ, కావలిస్తే హింసను చేపట్టటం శివ 

పియమేననీ ఉద్చోధించటానికూ్కూడా ఆయన వెనుకాడలేదు. సమాజంలోని 

వ్యక్తులందరూ తన మతమే ఆవలంబించాల్నని, ఇతర మతాల వారినేం చేసినా 

“పుణ్య” మేననీ అనటంకన్నా నిరంకుశత్వం గానీ, ఉన్మాదంగానీ ఉండదు. 

“మత' పరమైన మౌలిక అవగాహన కలిగించటానికి బదులు ఈ విధమైన రెచ్చ 

గొట్టుడు విశ్ళంఖలత్వాని కే దోహదం చేస్తుంది, చేసింది గూడా, అందుకే ఆ 

“భావో[దేకత' యొక్క త్మీవతకు, 'ఆతి'కి జనం మొదట గగ్గోలు పడి చీలి 
పోయింది. ఈ అవకాళాన్ని వైష్టవం ఉపయోగించుకొని వ్యాపించి సాగటంలో 

“మతి వైషమ్యాలు సామాజిక భావ రంగాన్ని కలుషితం | క్రిష్టం చేయటం, 

మొదటి త్మీవత తగ్గినా, వె షమ్యాలు మాత్రం అట్లాగే ఉండటం తిక్క.న్నగారిని 

10. సోమన “బసవపురాణం, “పండితారాధ్య చరి[తిల్లో వర్ధిత మైన హింసా 

కాండ జరిగిందనటానికి ఆధారం లేదని మల్లంపల్లి సోమ శేఖర శర్మగారు 

(తెలుగుభాషా సమితి “విజ్ఞాన సర్వం” 8. పు. 55), పల్నాటి యుద్ధా 

నికి ౩వ-వైష్ణవ,వైష్టవ-వైదిక వై షమ్యాలు కారణ మనటానికీ ఆధారం 
లేదని టి, వి, సుబ్బారావుగారు (కాటమరాజు కథలు. xxviii) 

అంటున్నారు, 

న్ 
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తీవంగా కలవరపరచింది. సామాజిక భావర ంగాన్ని ఆకలుషితం | ఆక్తిష్టం 

చేయకపోతే, సమాజానికీ/ దేశానికి భదత లేదనికైగు ర్హించిన తిక్క.నగారు 1 
దానికోసం చేసిన [ప్రయత్నమే హరిహరనాథ త త్వ పతిపాదన. 

శ్రీయన గౌరినాబరగు చెల్వకు చి త్రము పల్లవింప థ్ 

[దాయిత మూ ర్తియె హరిహరంబగు రూపము దాల్చి విష్ణు రూ 
పాయ నమశ్శివాయ యని పల్కెడి భ క్రజనంబు వై దిక 
భాను కిచ్చమెచ్చ పరతత్వము గొల్బెద నిష్టసిద్ధికిన్ . 

అన్నారు తిక్కనగారు భారతరంభంలో. ఇక్కడ |పత్యేకంగా పేర్కొన 

బడ్డ 'భ క్రజనం* ఎవరు ? వీరి ఏ విధమైన ధ్యానాన్ని పరత త్యం మెచ్చుతుంది శీ 

అనేక విధనామ-రూపవంతమైనా గూడా పరమార్థతః పరత _త్త్వమొక టే ఆన్న 

భావనతో ధ్యానించే భక్తజనం వీరు. ఈ విధమైన ధ్యానరీతి వై దికమైంది. 

౩వ-వైష్టవాలు రెండూ ఆతి (పాచీనమైన భక్తి మతాలు. వందలేండ్లుగా 

వీటిలో సమరసత్యమే నెలకొని ఉండేది. దానికి కారణం మౌలికంగా వై దిక మైనే 
భావన వీటికి భూమికగా ఉండటమే. అందుకనే సామాజిక వ్యవస్థకు గానీ, భావ 
సమైక్యానికిగాని ఆవి భంగం కలిగించలేదు. ఈ భూమిక తొలగి పోనంతవరకు 

ఉండిన సమరసత్వం, తెలుగు దేశంలో బసవనతో ఉ త్రేబితుడైన సోమన ఆ 

భూమికను తొలగించటంతో లుప్తమై “మత” విద్వేషం కమ్ముకున్నది దీని 

లోంచి అవాంఛనీయంగా ఉప్పతిల్లిన భావో _దేకాలవల్ర సామాజిక సువ్యవస్థ 

కత్యంతావశ్యకమైన భావసమైక్యానికి పెద్ద ఆవరోధం ఏర్పడింది. ఈ అవరోధం 

నివారించ | ఉన్మూలించబడక పోతే bar న్ సాధించిన ఐక్క్యానిక్యూ-డా 

ke గణపతిదేవుని గురువు విశ్వేశ్వర శివాచార్యులు గోళ కీమఠాలను స్థాపించి 

వర్ణమత భేదం పాటించకుండా విద్యాలయాలుగా, ఆన్నస|తాలుగా నిర్వ 

హించటం మత సామరస్యంకోసం పాటుపడ్డ వారింకా ఉన్నారని 

తెల్పుతుంది. 
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(ప్రమాదం. ఈవిధమైన విద్వేషధోరణి జాతికీ, సమాజవ్యవస్థకూ, రాజ్యవ్యవస్థకూ 
విచ్చేదకారణమౌతుంది. బాధ్యతగల రాజకీయపదవిలో ఉండిన బసవన యొక్క. 
మతావేశో దేకాలు విద్వేషాలను రెచ్చగొట్టి బిజ్జలుడి రాజ్యాన్ని విచ్చిన్నం చేసిన 

విషయం అనాటికింకా సరికొ త్తగానె ఉండింది. అదట్టా ఉండగా, ఉతర 

భారతంలో దండ య్యాతలు సాగిస్తూ ముంచుకు రాబోతున్నదనిపిస్తున్న మహ 

మ్మదీయుల (ప్రమాదాన్ని సమర్థంగా ఎదుక్కొనేందుకు, తిప్పి కొ పేందుకు జాతి 

సర్వమూ సన్నద్ధంగా ఉండేందుకు పొరుపులు లేని భావ సమైక్యం జాతికి 

ఆవసరం. శ్రైవమనీ, వై మ్రవమనీ తగవులాడు కుంటుంటే, ఈ రెండింటినీ 

తుడిచిపె టే మతో[ దేకం [పధానమైందా మహమ్మదీయుల దండయా [కా పమాదం. 

అందుకని, దాన్ని తట్టుకొని నిలువగల శక్రియొక్క_ అవసరాన్ని గుర్తించిన 

తిక్కననగారు ఒకవైపు సాధింపబడ్డ రాజకీయమైన ఐక్యానికి తోడుగా, బాసటగా 

మరొకవైపు జాతిలో భావ సమైక్య సాధనకు హరిహరనాథ తత్వాన్ని సమాజరి 

ముందుంచినారు. అంతేకాని, ఉన్న మతాలు చాలక, లేదా, కాదని కొత్త 

“మతం” [పతిపాదించటానికికాదు. సోమన అంతకు ముందే “హరిహరనాధ 
రూపాన్ని వెక్కిరించినాడు. (పండితారాధ్య చరి|త-వాద (_పకరణం). ఒక 

వ్యకి రూపంలో నిలువుగా సగభాగం హరి, మిగిలిన సగభాగం హరుడు 

అన్న తాత్పర్యంతో [పధానంగా సాగిందా వెక్కిరింత. కాని, తిక్కనగారు 

రూప పాధాన్యాన్ని తొలగించి భావ ప్రాధాన్యాన్ని |పవేశ పెట్టినారు. ఆయన హరి 

హరనాథుడిని “భావనారాధ్యు” డని, “భావనాతీతు” డనీ, 'భావనతత్సర చేతో 

యుక్ర భక్త పరతంతు' డని (విరాట, 1.91,88,86 ) [పతిపాదించటంతో 

పరతత్త్వ “భావన కు [పాధాన్యం వచ్చి, అనేక నామ-రూపాలు ఆ భావనకు 

సాధనాలని స్పష్టపడుతుంది. 

రకరకాల వ్యక్తులు సామూహికంగా ఉద్దిన్లమైన [పయోజన విషయంలో 
భావెక్యంతో కలసిమెలిసి ఉండవలసిన స్థేతికి విచ్చేదం కలుగని విధంగా 

(పవర్తిసున్నప్పుడే సమాజం *“సమాజం'గా ఉంటుంది. వైయక్తిక -సామాజిక 

(ప్రయోజనాలు వైరుధ్యంతో సంఘర్షించకుండా సౌమనస్యంతో సమన్వయం 

జరిగినప్పుడే సమాజానికి సుస్థితి. కాగా ప్రస్తుతానికి భక్తి విషయంలో_వివిధ 
నామరూపొల విషయంలో అభేద |ప్రతిప త్తి ఉన్నాగూడా, ఆయాజీవలక్షణాలను 



68 

6 ట్టీ పత్యేక మైన వాటిపై “భ క్తీ' ఉండవచ్చు.! అందుకనే ఇది వైయ క్తికం. 

య క్రికంగా “జన్మాంతర దుఃఖముల్ దొలగి'' బ్రహ్మానంద 'స్థితికి సంబంధించిన 

[ప్రయోజనం ఇతర మత-రూపద్వేషం నిర్మూలనం వల్ల నెరవేరేది కాదు. ' వీటి 

వల |పతిక్రయా ధోరణి పెరిగి జరిగేది సమాజ విచ్చి త్రి. వైయక్షికంగా*“భేదము 
లేని భ క్రి పెంపొందినప్పుడే జాతిలో భేదద్వేషభావం నశించి సువ్యవస్థ సాధింప 

బడుతుందన్న పరమార్థం తెలిసి మం|తిగా, తాత్విక పరంగా వేసిన ఉద్చోధ ఇది, 

(౬ 

ఈ విధంగా “భేదములేని భక్తి రూపమైన సమన్వయతా వ్యా ప్తి శె.వుడి 
వై పునుంచే జరుగటం ఉచితంగానూ, 1పభావోత్పాదకంగానూ, (ప్రయోజన 

వంతంగానూ ఉంటుందని తిక్కనగారు భావించినారు. కారణం, నాటికింకా 

బలంగా ఉన్నది శైవమే కొవటం, వైష్టవం ఆనాటికీ ఆల్చిసంక్యాక వర్గంగా 

మ్మాతమే ఉండటం. అందుకనే, “మ హేశ్వరాం[ఘి కమల ధ్యానై కశీలు” 

(ఉ.రా. 1-18) డైన తిక్కనగారు తానుగా హరిహరనాథ భావనోద్చోధకు 

ఉద్యమించినారు. ఈ ఉద్యమానికి మూలమైన “భేదము లేని భక్రి భావన 
కేవలంగా భారతరచనారలభంనాడే ఉదయించింది కాదు. నాటి వాతావరణాన్ని 

అవగాహన చేసుకొన్న నాటీనుంచీ ఉన్నది. నన్నయగారి “శ్రీ వాణీగిరిజాః-' 

పద్యంలో మాదిరిగానే ఉ. రా. ప్రారంభంలో “హరి హర పద్మగర్శులను.” 

ఆయన స్మరెంచినారు. తాను “మ హేశ్వరాం[ఘీకమల ధ్యానై కశీలు*డు కాగా, 

మనుమసిద్ధి - “చ[క భృతృదయుగధ్యాన కియాభ్యాసతత్సర తానిత్యుడు' 

(ఊ.రా, 10-161) “నిత్యస్తుత్య లత్ష్మీశుడు” (10-168). అయినా ఆ రాజూ. 

ఆ మంతీ ఒక రుగానే రాజ్య కార్యనిర్వవాణ చేసినారు. మనుమసిద్ధి తిక్కన 

.“ సందర్భంలో ఈ [కింది రండు శ్లోకాలు గమనింపదగినవి ___ 

1... “శైవావమం నఖలు త్యతవిచారణీయం । పంచాక్షరీ జప పరానితరాం 
తథాపి | చేతోమదీయ మతసీకుసుమావభాసం | నందాత్మజం స్మరతి 
గోపవధూకిశోరమ్'' లీలాశుకుడు. 

11. 'మహేశ్యరేవా జగతా మధీశ్వరే | జనార్జనేవా జగదంతరాత్మని | నవస్తు 

భేద పతిపత్తిర స్తిమే న భక్తి 'స్తరుణేందుశేఖరే' — అప్పయ 
దీక్షితులు, 
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గారిని 'మామా' 'అని పిలువటానికి (ఊ.రా. 1-8) వాళ్ళ శైవ వై ష్టవాలుగానీ, 

(వాహ్మణ క్షతియత్వాలుగానీ ఆటంక పరచలేదు. బసవన- బిజ్ఞలులకూ, 

తిక ,న- -మనుమసిద్ధుల కూ మధ్య ఉన్న సంబంధంలోని se అసాను 

కన్య-సామరస్యాలనూ ఇకుడ గమనించవచ్చు. ఇదిట్టా ఉండగా, “కిమస్థి 

నూలాం కిముకౌస్తుభంవా. పరిష్కి 9యాయాం బహుమన్య సేతంం, కళై... 

కిము. వాయశోదా స్తన్యంతవ స్వాదు వద(పభో! మే” (విరాట. la 11)" పద్యం 

నాటికి ఆ భేదములేసి భావన ఉద్యమ స్థాయిని సంపాదించుకున్నది. ఈ ఉద్య 

మాన్ని ఆయన వి స్తరింపజేసిన తీరు గమనించదగింది. 

“వృషకేతన పాదద్వయీ నికేతనుడిని ళన లో. 

స్పష్టంగా శ్రైవుడని తన నావిష్కరించుకున్న కేతన, తిక్కనగారిని “చి త్రసిత్య 

స్థిత శివుడెవ్యడ నినవీడు-- (ద.కు.చ. 1-89) అని నిశ్చితంగా చెప్పిన కేతన 

రాను ద.కు.చ. కావ్యాన్ని తిక్కనగారికి ఆంకితం చేస్తూ ముమ్మొదట “హరి 

యన్న మతిక్కని ధన్యుజేయితన్' ఆని ఆశంసించినాడు. తిక్కనగారికి గౌరవ 

నీయడైన ఈయన ఇట్లాకాగా, శిష్యుడైన మారన తన “మార్కండేయ 

"పురాణం గగ్నయ సేనానికి అంకితమిస్తూ ముమ్మొదటగానే “రమా 

విభుండు. ..కృతార్గు జేయుతను శ్రీనిధి నాగయ గన్న ధనిధిన్' అని ఆశీరా 

దించినాడు. ఆయితే, గన్నయ విష్ణు భక్తుడేమో, అందుకే ఆ విధంగా ఆశీర్య 

దించిరాడేమోననిపి - చవచ్చు. కాని, మా.పు. ఆశ్యాసాద్యంత పద్యాల్లో గన్నయ 

గూర్చిన సంజోధనలు గమనిస్తే అసలు తాత్పర్యం స్పష్టపడుతుంది. గన్నయ 

'విష్ణుభ క్రి పరిగహు'డని (2- -848), నితాంత సముపాసిత ర్నుదు'డని 

(8-"98) హరి హరభక్తుడూనని సువ్యక్తి పరుస్తూ, అంతటితోనూ ఆగకుండా 

(గాఢ భజన సుప్రసన్న గరుడవృషాంకు"డని _(శ్రి-89 4) “భావస్సురిత భవానీ 

శ్రీ వనితా ధీప'డనీ (7-1) “శ్రీ కంఠ శ్రీ శభృత్యు'డని (8-89 మారన 
a) 

l. ఈ పద్యంలో గమనించవలసిన ఆంశం ఒకటుంది. ఇందులోని కర్తృ 

పదం (త్వమ్) సరషనామం కాగా, పరత తరం (పతే 1క నామంతో 

సీమితం కాదనీ, సర్వనామవాచ్యమనీ తాత్పర్యం. కొగా, అనేక నామ 

రూపాలు ఉపాసక భావనాలితాలనీ అస్థిమాలాదుల ద్వారా సూచించ 

బడింది, 
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ఆ సంబోధన నల్లో తన గన్నయ యొక్క 'భేవములేని' వైదిక ధ్యాయితను స్పష్ట 

పరచినాడు. “ఏకంసక్, విప్రాః బహఖధా ధా వదన్ని' _ఆ బహుత్వంలోనే ఏక త్వాన్ని 

కానరీ అచ్చంగా మౌలికమైన వై దిక భావన. 

ఈ విధంగా పరిశీలిస్తూ పోతే, కేతన-మారనలనే కాక, తమ ఉద్యమంలో 

తిక్కనగారు మరింకెంద రెందరిని, ఏయే |పాంతాల వారిని కలుపుకుంటూ 

ముందుకు సాగినారోమరి ! కాగా, సామాజికంగా భావ సమైక్యాన్ని పాదుకొల్సి 

రక్షించటం కోసం, ఎట్లాంటి వ కిడులనై నా తట్టుకొని నిలబడ గలిగేందుకు 
జాతి జాతినీ మొ తంగా సన్నద్ధ పరచటం కోసం వైదిక భావ భూమికగల 

సామరస్యాన్నీ, సౌమనస్యాన్నీ సాధించే ఒక మహోద్యమాన్ని తిక్కనగారు 

నిర్వహించినట్టు కన్పిస్తుంది. పలు |పాంకాల్లో దీన్ని వ్యాపింపజేయటానికి పలు: 

వురిని ఆయ త్తం చేసినట్టూ కన్పిస్తుంది. “మహాకవిత్య దీక్షా విధి నొందిన . 
తిక్కనగారు ఈ మహోద్యమంలోనే రామాయణ-భారతాలను ఉభయ కావ్య|ప్ర 

[క్రియను నిర్వహించినారు. . 

4 

తిక్కగారి ఉద్యమాన్ని జాగ త్ర త్రగా గమనిసే, అది ఉభయ పయోజ 

నాత్మక. గా నిర్వహింపబడ్డట్టుస్పురిస్తుంది. సమకాలీనంగా సం ఘర్షించుకుంటు న్న 

భిన్నభ_క్రిమతాల మధ్య వైషమ్యాలను తొంగి చి సామరస్య, సౌమనస్యాలను 
పెంపొందించటం ద్వారా భావ సమన్వయాన్ని సాధించటం ఒక [పయోజనం.. 

ఇంతకు ముందుదాకా వివరించుకొన్నదంతా ఇదే. కాగా, రెండో (పయోజనం 

సమాజాన్ని స్వస్వరూప జ్ఞానవంతం చేయటం ద్వారా జాగృతపరుస్తూ ఎప్పటి 
కప్పుడు దాన్ని నిలువరించుకొనేందుకు వీలు కలిగించటం, తిక ,.నగారు రామా 

యణ. భారతాలను తెలుగులో చేపట్టి నిర్వహించటం (పధా: నంగా దీనికి సంబం 

ధించి. 

ఆయన రచనా విషయంగా ఎన్నుకొని చేపట్టి నిర్వహించిన వాటిలో 
మొదటిది రామాయణం యొక్క. ఉత్తర భాగం. రాముకు రాజు కావళాం దాకా 
రామాయణ పూక్వభాగం. రాజై నప్పటినుంచి ఉ_తర భాగం. ఈ భాగాన్ని 
అడ! చ ఇళ | ల ల్ త మాత్రమె ఎను రక వటలలో గల శాత్ప్సర్యాన్ని తిక్కనగారు మొ ట్రోనే వ్యకం 
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చేసినారు - 'ఎత్తతి నైనను ధీరో, దాత్త నృపో త్తముడు రామ ధరణీపతి స 
ద్భృ_తము సంభావ్యమగుట, నుత్తర రామాయణో క్రియుక్తుడనై తి నన్నారా 

యన. ఆంటే, రాముని 'రాజీ జీవితాన్ని, సద్వ్యృత్తాన్ని |పస్తుతీకరించటం 

(పస్తుతానికి |పధానంగా, ఆవసరంగా ఆయన భావించినారన్న మాట. రాముడు 

రాజు కావటానికి ముందరి జీవితమంతా ఒకవిధంగా ఆయన వెయ క్రికం, 

కౌటుంబికం.ఆది ఆ విధమైన సద్భృ త తం. రాజై న తరువాతిదంతా సమాజపర మైన 

జీవితం. రాజై నవాడి జీవితమంతా సమాజ పరంగానూ,తదారాధన తత్పరంగానూ 

మా్యతమే సాొగవలసి ఉంటుందనీ, తద్భిన్నంగా ఆతడికేమీ ఉండదనీ ఆటు 

రాజపదవీ స్థితు=కూ, ఇటు సమాజానికీ స్పష్టంగా నిరూపించి [పదర్శించటమే 

తిక్క నగారి కవసర మైన (పధాన లక్షం. ఎందుకం సే 

తన జీవితం_.-భాతికంగానూ, ఆధ్యాత్మికంగానూ ఏ విధమైన ఓడు 

దొడుకు లేకుండా అభ్యుదయ (శేయోలక్షితమైన మార్గాన అక్షతంగా సాగటం 

కోసంగాను ఉపకరించేందుకని అవసరంగా కొన్ని వర్గాలనూ, వ్యవస్థలగూ 

సమాజం రూ పొందించుకొన్నది,. కృతయగంనాటే సామాజిక 

వ్యవస్థలో కాలం గడిచిన కొద్ది సం|క్రమించిన ఒడుదొడుకుల ద్యష్టా 

ఈ విధమైన రూపొందింపు ఆవసరమైంది. ఈ రూపౌందంచు 

నిధి రాజు, త త్రి] ముడు. — పరిపా;న సా చే 

ఆతని (పధాన క ర్తవ్యమని ' రాజు ఆన్న పదం; [ప్రజా జీవకానికి చాన సమమైన 

దెబ్బ-*జఘాతం విఘాతం కలక్కు.ండా రకించవలసిన క ర్రవ్యాన్ని “క్ష తియ 

పదం స్పష్టంగా నిరేశిస్తున్నయి?. కాని, ఇట్టాంటి రాజు- ప కూడా 

చనా 

1; “విను: తొలి ల్రి కృత యుగంబున, మనుజులయెడ దండనీ తిమంతుండై ౯ రాజక 

నాకడు కలిగియర యుట, మనుజేశ్వర ! లేదు, ధర్యమతమండుత గన్; 

“ఒండారులకు రక్షకులై, యుండుదు; రట్లుండ ద్రైన్యమొదవినలో భం, 

బొండొండ పెరిగి ధర్మము, ఖండితమె మొదలుకొని రకార్యంబ
ులకు వ్ 

భార. శాం. 2-199,200. 

2. పజలను 'రంజింపజేసేవాడు' అనీ, సామాజిక జీవితాన్ని “వ_త్రం- 

అమాతం నుండి రత్షించేవాడు' అనీ రాజ-క్ష్మ్యతియ శబ్దాలకు కనుసగా 

వ్యుత్సత్త్యర్థాలు. 
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సుదీర్చకాలం మీద కామలోభ మోహమవాలకు లోనుగావటంకో అనేక సంద 

ర్భాల్లో [ప్రజా జీవితం ఆతంకితమైంది, అవుతున్నది కూడా. అట్లాంటి స్థితిని 

నివారించేందుకు రాజుకు మళ్ళీ లక్ష్యనిరూపణ చేయటం, రాజు యొక మౌలిక 

స్యరూపాన్నీ క ర్తవ్యాన్నీ అందరికీ ఆవగాహన పరచటం విజ్ఞుల కర్తవ్యం. 

ఈ కర్తవ్య నిర్వహణం కోసమే “_వామధరణీపతి. ..సద్వృ త్తం..." = 

ఎత్రిణీనైనా యే కాలంలోనైనా సంభావ్య మైనదాన్ని రామాయణో త్రరభాగాన్ని 

ఎన్నుకోవటం ద్వారా తిక్కనగారు |పధానీకరించినారు. 

సీతను రాముడు పరితజించటం ఊఉ రా.లో కీలక మైన అంశం. ఇద్" 

లేకపోతే, నిజానికా భాగమే లేదు. సామాజిక జీవితంలో వ్యవస్థాగ తమైన ' 

ఒకానొక కల్లోలాన్ని నివారించేందుకుగాను రాముడు - రాజు/క్ష|తియుడుగా 

భార్యను పరిత్యజించినాడు. (పజలకు లక్షర[పాయంగా ఉండవలసిన రాజు/ 

క్షత్రియుడు కామి [గస్తుడన్న అభ్మిపాయం [పజల్లో కలిగితే, సామాజిక మైన 

చ్రే-పురువ సంబంధాల్లో ఒకానొక ఉచ్చృంఖలత్వం “రాజు' నెపంగా వ్యాపించి 

శాంతి విచ్చిన్న మయ్యే [పమాదం ఉన్నది ఐతే తాను కామి గస్తుడు కాదనీ, 

సీతలో ఏ దోషమూ లేదనీ రామునికి తెలియంది కాదు, |పజలకూ తెలియంది 

కాదు. తెలిసి కూడా ఒక నెపానికి |పాతిపదిక తయారయ్యే అవకాశం కలుగు 

తున్నది. బెకర్ 'అజ్ఞుయి' అన్నారని కాదు. దానివెనుక తాత్పర్యమది. దిన్ని 

గు రించిన రాముడు ఆత్మ పత్యయవంతుడే ఆయినా, “(పజాభిపాయం' శిరసా 

వహించి సీతను పరిత్యజించటంద్వారా ఆ (పాతిప దిక ఎరుడకుండా చేసినాడు. 

దీనివల్ల సీతకు మనస్తాపం కలుగవచ్చు. కని ఆమె ఎవరు? రాముని భార్య, 
ఆంది రాజు భార్య, పట్టమహిషి. రాజెంతో రాజకుటుంబమూ అంతే వారి 

వైయక్తిక బాధలకు |ఫజా జీవితం ముందు. (పాధాన్యం లేదు. ఈ 

విషయం ఆమెకూ తెలుసు. కాని, ఆమె బాధ ఇది కాదు. “__నాకు 

నెజుగ జెప్పి పొమ్మనుటకుం దగనే-' (ఉ. రా. 9-27) అన్నదే. అసలు 
బాధ. ఐతే, భ రగా ఈ విషమం ఆమెకు తానుగా చెప్పటం రాముడు 

పడుతున్న మనసాప లో సాధ్యం స. ఈ మన నోవ్యధ వైయ క్రికమైంది... 

ఇక్కడ రాముని వైయ క్తికాభి పాయా*కీ, పజాభిపాయానికీ సంఘర్షణ. ఈ 
సంభఘక్షణరో సామాబిశ తముందు వెను క్రికతకు కు పాధాన్యం' అహ హు 
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రాజుగా ఆయన ఈ ఆంశాన్ని గుర్తించినాడు. శంబూకుని సంహరించే విష 

యంలో కూడా ఇదే స్థితి, అతన్ని సంహరించవలసి వచ్చినందుకు వ్య కిగా- 

రాముడు తీవ మానసిక వేదనకు గురైెనాడు. ఎంతగానంఓ 'ఆ బాధలో “నృప: 

ధర్మము సీచము*గా (10-75) తలచేటంత. కాని వైయ కిక భావనకూ, బాధకూ 

[పాధాన్యం లేదు. 'మేనితో దచివుబునకుంి బోవలె (10.74) నన్న శంబూకుని 

అసహజమూ, ఆవాంఛసీయమూఐన వాంఛను సమాజం మన్నించలేదు. ఈ 

విధంగానే “"ప్రజాకంటకు' డైన లవణుణ్ణి సంహరింపించినాడు. కొగా, ఈ 
అంశాలన్నీ సమాజంలో పాలక వర్ష రాజ్య వ్యవస్థలకు పాతినిధ్యం వహించే 

వారికి జీవిత మనేది వెయ కికంగా కాక, (పజా సమాజ పరంగానే ఉండవలసి 

ఉంటుందనే మౌలిక తత్వాన్ని నిరూపిస్తున్నయి. ఈ ఆంకాలన్నీ మనో నిష్ట 

మయ్యేందు'కే వీటికన్నాముందు రావణ నిషయం వి _స్టరించబడింది. కామాదు 

లకు లోనై నవాడు-వాడెంత [ప్రసిద్ధ వంశీకుడై నా, ఎంతటి తపోబల పరాక్రమ 

వంతుడై నా రాజు/ క్షతియుడుగా పరధన దారాహరణోద్యోగి ఐతే వాడి పతనం 

తప్ప దన్నది రావణ వృ తంవల్ర స్పష్టపడుతుంది. కాగా, ఆత్మభోగలాల 

సత్వంవల్ల రావణుడి జీవితం (భష్టమైంది, అసద్వ్రూ తమైంది. మరి, ఈ లాల 

సత్వం లేక పోవటం వల్ల రాముడి జీవితం ఉదా త్రమైంది. సద్వృ త్రమైంది. 

ఓక్ కావ్యాన్నిమ్మనటం నెపంగా (మనుమసిద్ధి) రాజుకు-ఆతడు రాజై న కొన్నే 

వే లక్ష్య నిరూపణపరమైన క రవ్యోపదేళాత్మకంగా, సమాజానికి నృపజీవిత 

మౌలిక తత్త్వ నిరూపణపర మైన జ్ఞాన పదంగా తిక_నగారు (ప్రయోజన 

పరమైన “ఉత్తర రామాయణో క్రియుక్తు' లైనారు. 

అయితే, రాజ్య వ్యవస్థకు ప్రాతినిధ్యం వహించే వ్యక్తులకు సంబంధించిన 

జీవన పవృత్తిళోని మౌలిక త త్వాన్ని పునర్వ్యు కం చేసినంత మాతాన సామాజి 

కంగా అన్ని అంశాలనూ నిరూపించినట్టు కాదు సమాజం రూపొందించుకున్న 

వర్గాలింకా ఉన్నాయి. ఈ వర్గాలే, నిజానికి, వర్గాలు. మొత్తంమీద సామాజికంగా 

కర్మపరమైన వి సృత ప్రాతిపదికమీద రూపొందిన వర్ణాలు నాలుగు,ఈ యీ వర్ణాల 

స్వరూప స్వభావ కర్రవ్యాదులను గూర్చిన బహుముఖ. పరిజ్ఞానం సమాజానికి 

ఆవసరం. ఈ అవసరాన్ని తీర్చగల భారతాన్ని ఊరా. అనంతరం తమ 

రచనా విషయంగా తిక్క నగా రెష్నకున్నారు. 
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తీక్మనగారు భారతాన్నైలే ఎన్నుకున్నారుగాని, అప్పటికి- ఏం తక్కు వ, 

దాదాపు రెండువ-దలేండ్లకు ముందే “ఆంధ కవిత్వ విశారదుండు, విద్యాదయి 

తుండు... మహితాత్యుడు నన్నయభట్టు దక్షతన్' (విరాట. 1-6) భారత. 

రచన తెలుగులో ఆరంభించటమూ, అనేకమైన ఊహ్మానూహ్య కారణాలవల్ల 

వేసిన మూడో =డుగులోనే ఆ రచన ఆగిపోవటమూ ఐంది. అయితే, 'గాసట 

వీసటే చదివి" లేదా, విని విపరీత వ్యాఖ్యానాలు చేసేవారికీ, వాటిని వినేవారికీ - 

ఇట్లాంటి వాళ్లు ఏ కాలంలోనూ ఉండనే ఉంటారు - 'జనముత కృష్షదెS పాయన 

ముని వృషభాభిహిత మహాభారత బద్ధ నిరూపితార్థ మేర్చడ...ఆధిక ధీయు క్తి 
మెయిన్” (ఆది. 1-16) నన్నయగారు భారత కచన తెలుగులో ఆరంభించి 

నారని తిక్కనగారు గమనించినారు. ఈ గమనింపువల్లనే నన్నయగారు . 

తిక్కనగారికి “మహితాత్ముడు'. భారతీయ సామాజిక ధర్మం యొక్క. విశ్వ 

రూపాన్ని “జనులకు 'ఏర్పడి ఆవగతపరచవలసిన ఆవశ్యకతను గుర్తించిన 

తిక్కనగారు ఆ 'మహితాత్మ" సంకల్పంతోడి ఏకీభావాన్ని పురస్కరించుకొని, ' 

ఆ ఆగిన నన్నయగారి భారత రచననే “తుదిముట్టన్ రచియించు టొప్పు" 

(విరాట, 1-7)గా భావించినారు. ఓక ఉదా తమైన సదాశయానికి సంకల్పానికి 

సం[పదాయానికి తాత్కాలిక 0:గొ విఘాతం కలిగినా, కాలాంతరాన 2 వీ ఆది 

ఉప్పుద్ధమె కొనసాగక తప్పదు. కాకసోతే, మొత్తం భారతంలో ఇరంట ఐదు 
వంతులు రచించిన తిక్కునగారికి నన్నయగాకు రచించిన ఆ ఒక్క. వంతు 

గూడా! రచించటం ఆసాధ్యంకాదు. కాగా, ఉదా తమైన సం|పదాయం 

యొక్క విచ్చేదం జాతికి సమాజానికి (శ్రేయస్కరం కాదనే యాధార్థ్యం 
తెలిసిన తిక్కనగారు నన్నయగారి మహా పయత్నాన్నే అందిపుచ్చుకొని కొన 
సాగించినారు. ఆయన '“అవిచ్చిన్న సం|పదాయారి'. అందుకే ఎన్నుకున్నది 
ఆ భారతం. 

వివిధ వర్ణాల(వర్గాల /వృత్తుల ) సమా హారభూత మై సమాజానికి సంబంధించి" 

హితాహీత | ధర్మాధర్మ | కార్యాకార్యాలనూ, సామాజిక జీవన పథకం, కర్తవ్య 

1. నిజానికది ఒక్క వంతు గూడా కాదు. అంతకన్నా తక్కు 

“ఒక్కవంతు' గా పూరి చేసింది అనంతరకాలాన ఎజ్జన గారు, 

మట దాన్ని 
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నిష్టా స్వరూపం - ఈ మొదలైన. అంశాలను వ్యవస్థా దృష్టితో భారత. అనేక '- 

మార్గాలో నిరూపిస్తున్నది. ఓక్ మొత్తంగా భారతాన్ని సమన్వయ పూర్వకంగా 

అవగతం చేసుకుంటే ఫలానా వర్ణం గొప్పదని గానీ, తకు,_వదని గానీ (పతిపా. 

దించటం | నిర్ణయించటం భారత తాత్పర్యం కాదనే ఆంశం. స్పష్టపడుతుంది. 

ధర్మ నిర్ణయం) నిరూపణం మొదలై న సందర్భాల్లో ధర్మజ్ఞత్వ | తదాచరణలకే 

తప్ప కేవలంగా వర్ణాలకు [పాధాన్యం లేదని అనేక (ధర్మవ్యాధాదుల) ఉపాథ్యా 

నాలు అవగత పరుస్తయి. విహిత ధర్మాచరణంలో, కర్రవ్యపాలనలో 

ఆప[కమఎ/. లోపం .కలిగినప్పుశు శిక్షాది విషయాలలో కేవలం. వర్ణాలు 
రశ్నీించవనే ఆంశం ఇతర పర్వాల్లోనే కాక శాంతి తయంలో విశేషంగా వివరించ 

బడింది. స్వవర్దేతర వృత్తుల నవఆఅంబించినవారి విషయంలో ఆ ఆవలంబీంచిన 

దానీలో నేర్పునేతప్ప, వారి వర్ణానికి సంబంధించి గౌరవం సమాజానికి ఉండదని. 

దోణాదులకు సంబంధించిన పలు ఘట్టాబు నిరూపి స్తయి. 

"నిజానికి తిక్కనగారి నాటికే కాదు, నన్నయగారి నాటికే కాదు, అప్పటికే 
ఎన్నో వందలేండ్ల ముందరినుంచే వర్ణ వ్యవస్థ సమాజంలో తాను రూపొంది 
న్నాటి కర్మపరమైన స్వరూపాన్ని పోగొట్టుకుంటూ, సుదీర్భకాలం మీద జన్మ 

పరత్వంతో బిగుసుకుపోవటం పారంభ మెంది. దీంతో, విహితమైన ధర్మకర్మ 

పరత్వం కన్నా జన్మపఠమై అహంకార) న్యూనతా భావాలు సమావరించు 

కొంటూండటంతో ధర్మచ్యుతి అనేక విధాలుగా వ్యాపించింది. (ప్రధానంగా 

వ త్రి)య, బాహ్మణ వర్ణాల్లో . క్ష త్తింయత్వానికి సం|క మించిన రాజ్యాధికార 

వ్యామోహంతో ఇతర వర్ణాలవారు ఆ స్థానాన్ని ఆ(కమించుకొనే (పయత్నం, 

దాని సాఫల్యంతో ఎవడు “పశాపాలన' కు వస్తే వాడే “క్ష త్రి] డన్న తాత్ప 

ర్యానికి బహుధా బలం వచ్చింది, అయితే, ద్రజాపాలనకు రాజరికానికి ఎవరు 

వచ్చినా “పాలనా ధర్మం' నిర్వహించటం ఆవసరం. కాని, ధర్మనికృహణకన్నా 

పలు సందర్భాల్లో ఆధికార సంపాదన/ రక్షణలే “ధర్మ” మై, దాని కోసమే ఆని 

తర లక్ష్యంగా పోరాటాలు. ఈ వర్ణవిషయంలో ఆధికారాహంకారం వ్యామోహం 

లాలసత్వంతో ధర్మచ్యుతి విపరీతంగా జరిగితే, బాహణవర్లంలో అ గవర్లాహం 
గక నహ ణ అణ. 

కారం/ వైభవలాలసత్వంతో. . ఆవసరాలనూ ఆవకాశాలనూ బట్టి విశేషాధికారా 

లనువ్నర్తీంచిన. అనువ-ర్తింపజేసుకున్న ఈ రెండు వర్ణాలు - సామాజిక వ్యవస్యా 
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పరంగా కీంకస్థాన మ్మాకమించుకున్న ఉభ ను వర్ణాలు కామ కోవామ వర్త, 
లాలసత్వంవల్ల అభిభూత మై ధర్మాచరణాదుల్లో అలసత్యం అలక్ష్యం అలవాటు" 

చేసుకోవటంతో సామాజిక జీవితం మొ తంగా కలుషితమూ కల్లోలితమూ?" 

కావటం సామాన్గమై పోయింది. దీంతో ఏది ధర్మమో, ఏది కాదో; - మానవ. 

మనః (పవృత్తుల్లోని అనంత ముఖి వె విధ్యంతో, తద్ద్వారా ' ఏఠ్పడే*' వివిథ? 

సందర్భాల దృష్ట్యా గహనమై పోయిన ధర్మ స్వరూపం అసలేమిటో ' సమా 

జానికి అవగతం కాని పరిస్థితి నెలకొన్నది. ఇట్టాంటి స్థితిలో ఆధికార -వర్ణగతా" 

హంకారాదులను ' దెబ్బకొట్టి, ధర్మంయొక్క ఆచరణ, [పచార, రక్షణలే.. 

[పధానమని నిరూపించి సమాజాన్ని జాగృతపరచవలసి ఉంటుంది. ధర్మాచళ' 
ణాది విహీనమైన కేవల జన్మగత వర్ణాద్యవాంకారాలను, ఆధిక్యభావాలను తొలి. 

గించేందుకు, విహిత. ధర్మాచరణం లేనిచోట జన్మపరతకు విలువ "లేదనే ఆళిశల.. 

.|(పజలు ఆవగతం చేసుకొనేందుకు గహనమైన ధర్మ స్మరూపాన్ని - సామాన్య, 

విశేష, ఆపద్దర్మాదుల పత్యేక లక్షణాలను వారికి అందుబాటులోకి లేవలసిన' 

ఆవసరాన్ని నన్నయగారి తరువాత మళ్ళీ సమకాలీన పరిస్థితుల . నర్థం చేసు 

కున్న తిక్కనగారు గుర్తించినారు. అందుకే ఈ ఆవసరాన్ని తీర్చగల భార 

తాన్ని తెలుగు వారికి ఆంవించినారు సమ[గంగా. కేవలం త్రివర్గ (ధర్మ లా 

ఆర్ధ _ కామ) సాధనా విషయమేకాక, చతుర్ధ పురుషార్థాన్నీ (“మోక్ష 

ధర్మాన్నీ) సమాకలనం చేసుకొన్న చతుర్వర్గ స్వరూపాన్ని, అవైషమ్య 

పూర్వకమైన ఉపాసనా విధానాలను వివిక్రంగానూ, సమన్వితంగానూ (పస్తుతీక 

రించే భారతాన్ని - కర్టపుటంబుల “నీర్ముగోలి ఆంధావళి మోదముం బొరయు 
నబ్టుగ_' వెలమిుంచినారు. (వీరాట. 1-80). ఈ వి సృతమైన [ప్రయోజన 

కొరకణంగా భారతం “ఆరాధ్యము జమలకు*. సమాజంలో ఎవరెవరి ధర్మాలేమిటో , 

తదాచరణ స్వరూపమేమిటో, అది కానినాడు కలిగే |పమాదా లేమిటో - ఈ 
మొదలైన ఆంశాల తెలివికితో “జను'లను విజ్ఞాన వంతులను చేసే . భారతం 
“జనాభ్యర్చితమూ, ఉన సం(పార్థ్యమూ.” ఆందువల్ల 'తద్గొరవమూకిొంచి' 

తిక్కనగారు “అఖండిత భక్తితో భారతాన్ని “తెలుస బాస వినిక్మింప దివిరి” 
నారు, 

తిక్క నగారు ఈ ధర్మో ద్యమ ౨లో. ధర్మ్యామ్నాయమైన భారతాన్ని ఒక 

ఆరాధనా విశేషంబు'గా థావించి దేశీయులకు - అందుబాటులోకి తేవట్లమేకాక',. 
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ఈ. ఉద్యమంలో కేతనాదులనుగూడా [పోత్సహించి ఆన్వయించెేట్టు చేయటం 

గమనించదగిన అంశం. ద.కు. చ. వంటి రచవ చేసిన కేతన “విజ్ఞానే 

శ్వరీ యం'- యాజ్ఞవల్క్య స్మృతికి విజ్ఞానేశ్వరుని “మితాక్షరి వాఖ్యను తెలుగు 

వారి కందించినాడు. “ఆం|[ధావళి మోదముం బొరయునట్టుగ' అని తిక్కునగా 

రనటం,- “తెలుగున జెప్పెద సమస్త దేశీయులకున్' ఆని “విజ్ఞానేశ్వరీయం' 
మొదట కేతన అనటం గమని స్తే ఉద్యమ స్వరూపం ఆవగాహనకు వస్తుంది. 

శకేతనేగాదు, వివిధ ధర్మాంకాలను |పస్తుతీక రించే “మార్కండేయ పురాణం” 

తెలుగువారి అందుబాటులోనికి మారన తీసుకు వచ్చినాడు. కాగా, ఈ అంశా 

లన్నీ గమనిస్తే - తిక్కనగారు ధర్మో ద్యమంద్వారా కుతి, స్కృతీతివాసపురాణ 
విజ్రానాన్ని తెలుగువారికి అందుబాటులో కితెచ్చివాష్ట ధర్మపరంగా నిత్య జాగృత 

స్థితిలో ఉండే అవకాశాన్ని కల్పించినారు. ఈ విధంగా - సామాజిక ధర్మ 
సుస్థీతి, భావ సమన్వయపరంగా జాతికి ళొస్త్రీయ విజ్ఞాన పదమై - జాగృత 

పరచిన తిక్క_నగారి ఉభయ (పయోజనాత్మక. ధర్మోద్యమం యొక్క. విశిష్టత 
జాక్మితకంగా గమనించదగింది. 

అప్పటికి ధర్మశాస్త్ర (గంథాల మాదిరిగానే తెలుగులో భాషాపరంగా 

వ్యాక రణం లేక పోవటం, దాన్ని కేతనే రచించటం ఈ సందర్భంలో విశేషంగా 

గమనించవలసిన ఒక ఆంశం. ఈ రచనా విషయంలోనూ తిక్కనగారి 

[పోత్సాహం ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే, ఉ.రా. ఆవతారికలో తిక్కన 

గారు వ్యాకరణానికి సంబంధించిన ఒకటి రెండంకశాలను ప్రస్తావించినారు. 

“అలవడ సంస్కృత శబ్దము, తెలుగుబడి విశెషణంబు తేటవడంగా, బలుకు 

_ నెడ; లింగవచనం బులు భేదింపమికి మెను బుధజనము కృతిన్' (ఉ.రా. 1-8) 
అనీ, “జాత్యముగామి నొప్పయిన సంస్కృత మెయ్యెడ జొన్న... (1-14) 
నని అన్నారు. సామాన్యంగా కవులు కావ్యావతారికలలో కావ్య కాస్త విమర్శ 

లకు సంబంధించిన అంశాలను |[పస్తావించటమున్నడి కాని వ్యాకరణాంళాలను 

(పస్తావించింది మాతం తిక్క_నగారే. ఈ (పస్తావన భాషను సంస్కరించవలె 

నన్న తాత్పర్యం ఆయన కున్నదని స్పష్టం చేస్తుంది. ఈ తాత్సర్యమే కేతన 

“ఆం! ధభాషా భూషణి రచనకు పోత్సాహక మెంది, [పోత్సహించ వలసిన 

అవసరాన్ని తిక్కనగారు గు ర్తించినారు, 
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నన్నయ గారు తెలుగుకు కావ్య భాషా స్యరూపాన్ని తమ భారత రచన 

ద్యారా నిరూపించినారు. ఆది సంస్కృతీక రింపబడిన భాష. ఆంటే, 

సంస్కృత పదబహుళ మైన భాషా రూపమని గాదు. కావ్య రచనకు అనుగుణంగా 

సంస్కరింపబడి నట్టుగా చేయబడిన భాషా రూపమని తాత్పర్యం. నన్నయగారి 

కన్న ముందు |పామాణికంగా చెప్పుకోదగిన కావ్యాలంటూ ఈనాటికీ లభించటం 
లేదు కాబట్టి, తన నాటి శిష్టులు అనుసరించే భాషా వ్యవహార విధానాన్ని అనుస 
రించి, సామాన్య వ్యవహార భాషా స్వరూప. స్వభావ, స్యత్వాలను ఆకళించు 

కొని ఆయన ఆ విధంగా రూపొందించి ఉంటారని చెప్పవలసి ఉన్నది. సంస్కృత 

పదాలను తెలుగున కొదిగించుకోవటంలోని పద్ధతులను, _దిశాసూచకంగా, 

రూపొందించిన కే, దేశీయపదాలను గూడా కావ్య పయోగంలోకి తీసుకురావటానికి 
అనువైన కారు గూడా, ఆయన భాషా (పయోగరీతులను బట్టి గమనిస్తే, 

రూపొందించినట్టు స్పష్టపడుతుంది. ఈ గమనించటానికి ఆం. భా. భూ. తో 

భాషా భేదాలను గూర్చిన కేతన చెప్పిన ఆంశాలు (20 నుంచి 80 దాకా పద్యా 

ల్లోని) ఆధారాలుగా ఉపకరిస్తాయి అట్టాగే నన్నయగారినాటి, అంతకుముందరి 

ఆ తరువాతివి గూడా కొన్ని శాసనాలు కాగా ఈ అంళాలన్నింటినీ 

పరిశీలించుకుని చూస్తే, భాషాస్వత్వం ఆనేఏ దెబ్బతినకుండా ఉండేట్టు కావ్యభాషా 

(ప్రయోగ విధానమే 'పాధాన్యం వహించినట్టు తెలుస్తుంది. 

ఆయితే, నన్నయగారి అనంతరం నన్నెచోడ- స్టోమనాధులు అనుస 
దించిన భాషా విధానం పలుచోట్ల -సమాస[గథనంలో , సంధిసంయోజన విధానంలో, 

విశేవ్య-విశేషణ సంధానంలో, ఆన్యభాషా పద సంపాదనలో, పద సంవిధా 

నంలో భాషాస్వత్వాన్ని లెక్కచేయని ధోరణి కన్పిస్తుంది. దేశి-జానుతెనుగు 
ఇత్యాదిగా వారెంత చెప్పినా ఈ లోపం లేకపోలేదు. అందుకే తిక్కనగారు 
(ప్రత్యేకంగా పనిగట్టుకొని, ఉపలకత్షకంగా, ఆ వ్యాకర ణాంశాలను (ప్రస్తావించ 

వలసి వచ్చింది. ఆయన దృష్టి అంతా 'జాత్యతి మీద. దానికి భిన్నంగా 

ఊండేట్టయితే, “ఒప్పయిన సంస్కృత పదం= సంస్కృత భాషాపరంగా ఎంత 

సుష్టవు, అందమూ గలదైనదైనా పయోగిం చకూడదు. ఆ భిన్నత్వాన్ని అవ్నీంచక 

పోతే భాషా స్యతషం దెబ్బతింటుంది దేశీయ పదాఐను విరివిగా [పయో 

గించటం దేశీయ భాషా కవికి ఆసెవార్యమూ, చాలా అవసరమూ. కాని, ఇ 

ఆవసరం భాషా సహజ లక్షణానికి ఒదిగి ఉండటం కూడా ముఖ్యం, మౌలిక 
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మైన ఈ అంశాన్ని (పతిపాదిస్తూ, ఆ 'జాత్యశిను వ్యవస్థీకరించటంకోసంగాను 

సాధనంగా తిక్కునగారు తెలుగులో వ్యాకరణ గచనకు [పోత్సాహం కలిగిం 

చినారు. ఇంతేకాకుండా, పద్యరచనా పరంగానూ వారిలో కనిపించే యతి. 

(ప్రాసల (ప్రయోగానికి సంబంధించిన వ్యతికమాలను గూడా. “తెలుగుక విత్యము 

చెప్పం, దలచిన కవి యర్థమునకు దగి సుండెవుమా, టలు గొని వళులుం[బాసం, 

బులు నిలుపక యొగిని బులిపుచ్చుట చదురే!' (ఉ.రా. 1-7) అనిగూడా నిరాక 

రించినారు. ఇక్కడ యతి- పాసోపయోగంలోని వాంఛనీయ విధానంతో బాటు 

'ఆర్థమునకుందగియుండెడు మాటలు” గొనటంలోని ఆవళ్యకతగూడా సూచింప 
బడింది. “పాతవడ్డ మాటల” (1-6) పస్తావన గూడా దీనికి సంబంధించిందే. 

యతి- పాస (-గణా)ల కుదిరింపుకోసం అర్థానికి తగియుండని మాటలు, 

[పాతవడ్డ మాటలు [పయోగించటంకానీ, లేదా మాటలకుదిరింపుకోసం యతి = 

(పాస (-గణా) లను పులిమి పుచ్చటంగానీ “చదురు' కాదని నొక్కి చెప్పేం 

దుకే ఈ అంశాలు పస్తావించబడి నాయి, ఇవన్నీ భాషా -ఛందో వ్యతి కమాలనే 

కాలకు కేవలం ఉపలక్షకాలుగా మ్యూతమే ఒకటి రెండుగా (పసావించబడినాయి. 

కాగా, జాను తెనుగు, దేశిపేరిట జరిగే ఈ విధమైన వ్యత్మికమాలను జాత్యత, 
భాషా వ్యవస్థ, స్వత్వందృష్ట్యా నిరాకరించ తొలగించవలసిన అవసరాన్ని, 

వాంఛనీయతను ఈ (_పస్తావనలద్వారా తిక్క_నగారు స్పష్టపరచినారు. 

ఆయితే, ఈ విధమైన రకరకాల వ్యతి కమాలను మినహాయిస్తే, జాను 
తెనుగు, దేశి అనేవి తిక్కనగారికి అత్యంత [పియమైనవి. జాను తెనుగు, దేశి 

అని ఎంతో నిష్టగా [పతిపాదించి పకటించిన నన్నెచోడ-సోమనాథుల కన్నా 
గూడా-ఆ మాట లేవీ అనకుండానే-ఎంతో ఆధికంగా, సమర్థవంతంగా తిక్కన 

గారు వాళిని నిర్వహించినార నేవి పరిశీలన ద్వారా సువ్య క్రమౌతుంది. నిజానికి 

దేశి పదాలను విరివిగా గుప్పించినంత మ్యాతాన పెద్ద ప్రయోజనం అంతగా 

ఏమీ లేదు. ఏ విధమైన పదాల పపయోగం జరిగినా (ప్రధానమైంది “పలుకుల 

పొందు” (1-6) తిక్కనగారు “పద సంఘటన అనే అంశాన్ని దేశిగా చెప్పిన 

తీరిది. “-చేసెద నే కృతియన్న వారికి (1-5) అత్యవసరంగా సాధించవలసిన 

ఆంశం “పలుకుల పొందు" ఇది లేకపోతే కావ్యంలో మరేమీ సాధించగల అవకాశం 

లేదు దీనిమీద సాధింపవలసినవే మిగిలినవన్నీ. కాగా, ఈ “పలుకుల పొందు” 
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ఆంటే, “-పలుకుల్ సర్మిగుమ్చునట్టుగా చేరువ నేరుగా వలయు*ట' సరి(గుచ్చట 

మదే, ఏవేవో పూలనూ ముత్యాలనూ ఏదో విధంగా, కొకిబికిగా (గుచ్చటం 

కాచు. ఒక పువ్వులోంచి మరో పువ్వు, ఒక ముత్యం లోంచి మరో ముత్యం 

కె సించినట్టు, వి స్తరించినట్టు; ఒకదానికొకటి ఒదిగినట్టు; పొదిగినట్టు గుచ్చటం. 

ది ఒక నేర్చు. కాగా, కృతి చేసెదనన్న వారికి ఈ విధమైన “పలుకుఖపొందు'. 

సాధంచే నేర్పు అవసరం. పదాలెంతిటి వైనా వి విధమైనవైనా "ఈ నేర్చు 

లోపిస్తే, వాటి శ క్రిసౌందర్యాలు గూడా లోపిస్రము. కాగా, “తలపుందళంబు 

లన్ సౌరభ మిచ్చు గంధవహు చందమునం [బక టంబు చేసి యింషా రెడు 

మిల్కువం బడయు'ట, వాటిని “సర్యిగుచ్చునట్టుగా జేరుపనేరగా వలయు'ట 

ఆనేది.- దేశి, ఆదేశి విషయం [పసావించకుండా పదసంచయన, గధన విషయా 

లను తిక్కనగారు మొట్టమొదట (పస్తావించినారు. “సారమతిం. ..'(ఆది. 1-26) 

పడ్యంలో నన్న ౨గారు (ప్రతిపాదించిన (పసన్న కథా కలితార్థ యు క్రి, అక్షర 

రమ్యత, నానారుచిరార్డ సూక్తి నిధిత్యం అనే అంశాలకు తిక్కనగారు ఈ పద 

(గధన విషయం చేర్చటం ద్వారా కావ్య స్వరూపానుశీలన విషయంగా సమ్మగ 
తను సంపాదించినారనిపిస్తుంది. 

శై 

లు 

ఈ “పలుకుల పొందు” అనేది పలుకుబడి, నుడికారం, మాటతీరు అనే 

ఈ మూడంశాలను సమన్వితం చేసుకొన్న పదబంధం. ఈ మూడు రకాలుగా 
చెప్పుబడినడి ఓకే ఆంశమని సూలంగా ఆనిపించినా, నాజూకైన లేడాలు వాటిలో 
ఉన్నాయి. భాషలో-ఆ భాషా స్వత్వాన్ని, స్వభావాన్నీ ఆనుసరించి “పలుకుబడు' 
వక్పుడుతామి. ఈ పలుకుబడు లనబడే పద బంధాలను ఎవరు సంతరించింది 
చెప్పటం సాధ్యంకాదు. జన వ్యవహారంలో రూపొంది వాటంతట అవే [ప్రచారం 
లోకి వస్తాయి. “పెట్టని కోటి వంటివీ విధమైన పలుకుబళ్లు, జనవ్యవహారంలో 
తూవాందిన ఈ పలుకుబళ్టాధారంగా, వాటి ఒరవడిలో కవులు కొన్ని పద 
అఏధాలు సంత ఎస్తారు. ఇట్టాఐటివి “నుడికారాలు”. ఉదాహరణగా 'చుట్టపు మేరువు” 

న్ mm, 

1. “హొసగముత్తెపు సరుల్ పోహళించినయట్లు తమలోన దొరయ శబ బి ౧ 

ములతోడ..,” (కళా-1-185) ఆన్న పింగళి సూరనకు తిక్క_నగారు 
గురువు, 
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'నడదివ్వె' వంటి వాటిని చూడవచ్చు. పలుకుబడులు, నుడికారాలూ పదబంధాలే 

అయినా, జన వ్యవహారంలో పలుకుబళ్ళకున్న వ్యా వ్రి నుడికారాలకుండదు. జన 

వ్యవహారంలోంచి కవుల్లోకి, కావ్యాల్లోకి వచ్చేవవి, ఇటునుంచి అటు పోయేవివి. 

అయితే ఆయా రంగాల్లో ప్రయోగపరంగా అవి కలిగించే స్ఫూర్తీ, భావోద్దీ ప్రీ 

ఒకటిగానే ఉంటాయి. కాగా, “మాటతీరు' అనేది ఆయా భాష్షీయులు భావాన్ని 

వ్య క్రీకరించటానికి మాటలనూ, వాక్యాలనూ కూర్చే - తమకు మా(తమే విశిష్ట, 

మైన విధానం, ఉపయోగించే కారక విధానం, అనువ రింపజేసే కాకువు మొద 

లై న వాటికి సంబంధించింది. రకరకాలై న వ్యక్తులు వివిధ సందర్భాల్లో, వివిధ 

స్థాయిల్లో, పలువిధాలైైె న భావాలను తమ భాషద్వారా వ్య క్రీకరించే విధానమంతా 

ఈ “మాటతీరు”. పలుకుబళ్ళూ, నుడికారాలు కూడా ఈ మాటతీరులో అంతర్భ 

విసయి. ఈ మాటతీరులోని పట్టుదొరికిన కవికే మాటతీర్పు- 'పలుకులపొందు" 

సాధ్యమైతుంది. తిక్క_నగారి రచన అంతా ఈ వీధమైన “పలుకుల పొందు" కు 

ఉదా_త్రమెన ఉదాహరణగా నిలుస్తుంది. 

తిక్క_నగారి భారతం ' చదువటం కష్టం, పోతనగారి భాగవతం ఆర్థంచేసు 

, కోవటం కష్టమని పెద్దలు ఆంటూ ఉంటారు. పోతనగారి భాగవతంలో అనేక 

మైన ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సంబంధించి “అర్థం చేసుకోవటం” కష్టమనేదాన్ని 

ఆర్థం చేసుకోవచ్చు. కాని, తిక్కనగారి భారతాన్ని చదువటం కష్టమం టే 2 

ఆంటే, తిక్కగారి భారతం అర్థం కాక పోవటమనేది, సామాన్యంగా, లేదు. 

అనేక పదాలు, పదబంధాలు ఈనాడు మన వ్యవహారంలో సర్వ|తా (పదురంగా 

లేకపో వటంవల్ల అవి ఆర్థం కాక పోపటం అప్పుడప్పుడూ సంభవించవచ్చు. 

ఇది సుదీర్హ కాలవ్యవధానంవల్ల వచ్చిన క్లిష్టత. దీన్ని కొంచెం ఓపికతో అధిగ 

మించవచ్చు. కాని నిజానికి ఏవో కొన్నిపదాల, పదబంధాల అర్థాలు తెలియక 

పోవటం ఆసలు సమస్య కాదు. ఆసలు విషయం తెలుగు “మాటతీరు కాకువు 

మొదలై న ఆంశాలను అవగాహన చేసుకొని చదువటం. ఇది తెలియక చమవు 
కొంటే కలుగవలసిన ఉద్ధీ ప్తి కలుగదు, పదాలను, వాక్యాలను ఎక్కడ విరువటం, 
ఆపటం, ఏ పదాలనూ, ఆక్షరాలనూ నొక్కి సందర్భావగాహనతో పలుకటం- 

ఈ మొదలై న అంశాలు తెలిసి చదువుకోవటం - అసలు ఏ కావ్యం విషయం 

లోనైనా అవసరం. తిక్కనగారి రచన! విషయంలో మరీ ఆవసరం. పద్యాన్ని 

6) 
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పద్యంగా సాఫీగా చదువుతూపోదామం టే, తీక్కనగారందుకు వీలీయడు. ఆగి 

ఆగి సాగమంటారు. ఉదాహరణకు (పసిద్ధపైన ఈ ఒక పద్యాన్నే- సూచనగా 

చూడవచ్చు. 'పైవడి పోయెగాక...* (కర్ణ. 8-224) అన్న పద్యాన్ని “దుర్వా 

రోద్యమ...” (విరాట. 2-55) అన్న పద్యం మాదిరి సాఫీగా చదువటానికి 

వీల్లేదు. కాగా, దీన్ని- 

“పెవడిపోయెగాక, ధృతరామ్టడు గన్నదియెమి ? 

ఆ సభం దావలదన్న కీడుడుగదా ! 

పతిలేడనబడ్డకాంత నేడీవుక నుంగొనం బతీయే డెజనొ ప్పె, 

పతుల్ , విజృంభిత శ్రీ విలసిల్లు కామినులు 

సేడ్పడి రిట్టపతిత్వ దీనతన్' 

అని విరిచి చదువుకోవలసి ఉంటుంది. ఈ చదువుకోవటంలో పద్యంలో గర్భిత 

మైన ఎ త్రిపొడుపు, కసి వ్య క్షం కావలసి ఉంటుంది. “ఏమి, కదా” అనపుడు 

కాకువు, 'ఒప్పె' అన్నప్పుడు దీర్చీకరించకుండా కటిక్కిన (తెంచటం, “పయల్, 
విజృంభిత శ్రీ" అన్నప్పుడు “య' “జృం” అనే అక్షరాలను నొక్కటం, శ్రీని 
దీర్గ కరించటం- ఈ మొదలై న రీతులలో చదువుకుంటేనే పద్య తాత్పర్యం 
వ్యక్తమౌతుంది. ఇదంతా తెలుగు “మాటతీరు కు సంబంధించింది. ఈ రీతిగా 

తిక,_నగారి రచనలో కొన్నివందల పద్యాలను చూ చుకోవచ్చు. 

నిజానికి, తిక్కనగారి “నాటకీయత” అనేది ఈ విధమైన “మాటతీరు ను 
నిర్వుహించటంలోంచి ఉద్గమించిందనవచ్చు. [శవ్యకావ్యంలో నాటకీయత (పధా 

నంగా సంభావణావిధానంళో వ్య కమౌతుంది. దీనికితోడు పాాతలయొక్క్ల 

(పవృత్తులను, త త్తత్సందర్భాల్లో పాతల 'ఆనుభావసంచారీభావి విశేషాలను 
పలువిధాలుగా వ్య క్రీకరించటంలో మరింతగా ఉద్దీ పమౌతుంది. ఈ అనుభఖావ - 

సంచారీభావాలను విశేషంగా 'ఆలతియలతి మాటలతో కళ్ళకూ - మనసుకూ 
క కేబట్టుగా [ప్రస్తుతీకరించటానికి, ఆయా పాతల మౌలిక మనః _పవృతుులను 
ఆవగాహన చేసుకోవటం [పధానం. ఈ విధంగా పాతల మౌలిక మనః (పవృత్తు 
లను అవగాహన చేసుకొనేందుకు లోకజ్జత _ లోకంలోని మనుష్యులు వివిధ 
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పరిస్థితుల్లో ఏవిధంగా (ప్రవ శ్తిస్తారనేది గాఢంగా పరిశీలించ వలసిన _ 
పరిశీలనాళ క్రి కవికి అవసరం. ఒకప్పుడీశ కి ఉన్న  కవికికూడా 

పరిశీలించే విస్ఫృతావకాశం లభించకపోవచ్చు. అది ఆ కవి జీవితంలోని 
పరిమితులకు సంబంధించింది. తిక్క_నగారికి ఆయన జీవితాన్నీ, జీవన విధా 

నాన్నీ, జీవ లక్షణాన్నీ బట్టి మానవ మనః పవృత్తుల్లోని వై విధ్యాన్నీ, జీవుని 
వేదనా స్వరూవాన్నీ ఆనంతంగా పరిశీలించి అవగాహన పరచుకొనే శకి 
యొక్క సర్వతోముఖ విజృంభణకు కలిగిన విసృృతావకాశం మరే 

కవికి కూడా కలిగినట్టు కన్పించదు. ఆందుకే అది ఆయన కవితాళ క్రితో సమ 
న్వితమై ఆయన గచనలో అమెయమైన ఆత్మీయతా విలసనాన్ని సంతరించు 
కున్నది. భారతంలో (పసిద్ధమైన ప్మాతలే పదుల్లో ఉన్నయి. అపసిద్ధమైన 

వాటిని, ఆ(ప్రధానమనిపించేవాటిని లెక్కవేస్తే-తొందరలో తేలదు. ఆయితే, 

చమత్కార మేమంటే, ఇన్నిన్ని పాతలు--అనేక స్థాయిలకు చెందినవి, కొన్ని 

కొన్ని సందర్భాలకే పరిమితమైనవీ, కానిపీ-ఆనేక సందర్భాల్లోనివీ, మానవ, 
మానవేతర ప్నాతలు యే ఒకటి మరొకదానివలె ఉండకపోవటం. వీటన్నిటిని 
కూడా బీరువోని విధంగా, దేనికదిగా గుర్తుప వ్రేందుకు వీలుగొ చితించటం 

(బహ్మవంటివాడు మ్మాతమె చేయటానికి వీలయిన విషయం. అందుకే తిక్కన 
గారిని 'కవి|బహ్మ' అనటం. ఈ అన్నది మంవరోకాదు, ఆ భారత రచనలో 

తానూ ముప్పయ్యారో వంతు భాగం పంచుకొన్న ఎజ్జనగారు (హరి 1-9,. 

లోకంలోని వ్యకు లను మాదిరిగానే, కావ్యంలోని పా|త లను గూడా __ 

స్థూలంగానే కావచ్చు- రెండు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు. ఒకటి : భావ (ప్రధాన 

వర్గం, రండు: చేష్టా (పధానవర్గం. భావ/చేష్టా పాధాన్య వివక్షయా ఈ విభాగం 

గమనింపదగింది. భావ (ప్రధాన వర్గానికి చెందిన పాత్రల్లో వాక్, చేష్టాదుల 
(బహిర్ వ్యక్తీకరణలో మితత్యం అధికంగా ఉంటుంది. ఇవి పాఠకుల ఆలోచనా 

శ కిని ఎక్కువగా వాంఛిస్తయి. వాటి ఆకర్షణ నెమ్మదిమీద పరుచుకొని 

ఉంటుంది. మరి, చేష్టా పధానమైన పా[తల్లో కదలిక, వేగం, విసురూ అధికం. 

ఇవి తొందరగా పాఠకుని మనస్సును ఆకట్టుకుని ఆకర్షణను ఊర్హీప్త పరు స్తయి. 

తిక్కనగారి చిత్రణ పొందిన పాతలన్నీ గూడా చాలావరకు చేష్టా (పథాన 

వర్గానికి సంబంధించినయి. అందుకే అనుభావ, సంచారీ భావాదుల చితణ 



ర్క 

వాగ్ర్వైఖరీ వెచిత్యం
, వైశిష్ట్యం, ఆక్షి ప్పకాక్యాదుల విస్పృతి సర్వతో ముఖంగా ల 

ఉండి నాట్యాయమానంగా భాసి స్తుందా రచన. ల 

చితించవలసిన - పాతల వై ఏధ్యంగానీ, సన్ని వేళాల 

న వై విధ్యంగానీ, . అనుభావ విశేషాల పాచుర్యంగానీ, ఉత్తర రామాయణ 

విషయం అట్టా ఉండగా, ఆరింట ఐదు వంతుల, విశాల మైన పరిదిగల ' 

భారతాన్ని తమ రచనా విషయంగా ఎన్నుకొన్న  తిక్కనగారికి, 

కలిగినంతగా మరే కవికీ కలుగ లేదు. చెప్పుకోదగినంతలో కొంత అధికంగా 

కలిగిన కవి పాల్కురికి సోమనాథుడు. మిగతా విషయాల నట్టా ఉంచితే, ఈ 

విషయంలో తిక్క నగారి కన్నా పూర్వుడుగా కతు స్పూర్తి రి కలిగించి 

ఉంటాడనిపించేంతటి శ క్రిమంతుడై న సోమనాధుడు కూడా ఈ నాటికి మనకు 

తిక్కనగారి తరువాత మాతమే చెప్పుకోతగినవాడనే అనిపిస్తుంది. ఎజ్జనగారి. 

విషయం (పస్తుశానిక ట్లా ఉంచితే, ఆ తరువాత వెన్నంటి వచ్చేవారు ర్ 

సోమనాథుడు, పోతనగారు. వీరందరిట్టా ఉండగా, ఉక నగారి తరువాత 

కవులందరి పరిధులూ విస్తృతి పొందదగినంత వై వై విధ్యం లేనివి. అనేక 

పరిమితులతో ఆ పరిధులు కుంచించుకొని పోయి ఉండటం మూలాన, అమ్మాతపు. 

పరిధుల్లోనూ పరిమితంగా /పాక్షికంగా మాతమె ఈ లక్షణం వ్య క్రమౌతుంది, 

అంతలోనే కొంత విశేషంగా దృశ్యమానమయ్యేది అనంతుడు, దుగ్గన, సూరన 

_వంటివారిలో. కాగా, ఇక్కడ ఒక అంశం గమనించవలసి ఉన్నది. కవి పరం 

పరలో సాహిత్యాన్నీ, సమాజాన్నీ (పభావితం చేయగల శ _క్రిమంతులు ఎప్పుడూ. 

కొందరు మాత మే. వీళ్ళల్లో నూ ఉత్తరో త్రరులు తమ తమ విశిష్ట జీవలక్షణాలను. 

[పధానీకరిస్తూనే, పూర్వపూర్వుల రచనల్లోని విలక్షణాంళాలను తమ రచనల్లో 

వారి వారి వ్య క్రిత్వపు పోకడల కనుగుణంగా ఆనువ ర్తింప జేస్తుంటారు. కొన్ని 

'చోట్ట బుద్ధిపూర్వకంగానూ, కొన్ని చోట్ల యాదృచ్చికంగానూ ఇది జరుగ 

వచ్చు... a వేములవాడ భీమన భంగి ఉద్దండ లీల నాకొక్క. 

మాటు.. ( కానీ, 1-18. | ఇత్యాదిగా శ్రీనాథుడు చెప్పటం ఈ రీతిన" 

సూచిస్తుంది. ఇదెట్టా ఉండగా, తిక్కనగారంతటి. శ్ _క్రిమంతుడుగా కన్పించే 

శ్రీనాథుడు రంగ ప్రవేశం చేయటంతో తెలుగు సాహిత్యం గణనీయమైన విదిత" 

పరిణామానికి లోనైంది. ఈ విధమైన పరిణామానికి, నిజానికి, వీవావాపన. 
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చేసిందీ ఒక విధంగా నాచన సోమనాథుడే అనవచ్చు. |పధానంగా వస్తువు 

నెన్నుకోవటానికీ, భాషను వె భవీకరించటానికీ సంబంధించింది పరిణామం. 

ఉభయ కావ్యప [క్రియా వైఖరిని నెమ్మదిగా తెరవెనక్కు. పంపించి, కేవల కావ్య 
(పక్రియా విలాస వెఖరిని నైషధాం|ధీకరణం ద్యారా శ్రీనాథుడు మోహినీ 

రూపంగా" తెలుగు సాహిత్య రంగం మీదికి ఆవతరింప జేయటంతో ఈ పరి 

ణామం స్పష్ట (పతిప త్తిని పొందింది. సంస్కృత సాహిత్యంలో వచ్చిన మాదిరి 

పరిణామరీతి తెలుగుభాషా సాహిత్యంలోనూ [కమంగా వచ్చేదే. దాన్ని మరింత వేగ 

వంతం చేసింది (శ్రీనాథుడు. పాండిత్య] సాహిత్య జై_తయాతలలో దేశాన్ని 

ఆయన చుట్టుముట్టి రావటంతో తెలుగు సాహిత్య భాష ఒకానొక విచి|తమైన 

'పలుకునుడికారా'న్నీ, “ప్రౌఢి'నీ; విమోహకమైన నగిషీసీ, జిలుగు మెరుగునూ; 

పద్యరచనా విలాసాన్నీ విశేషంగా సంతరించుకున్నది. వస్తు వైవిధ్యం! 

వె శిష్ట్యం) వై శాల్యంకన్నా రచనా చైభవం/ వైశారద్యం | వైభోగం కొన్ని మెట్లు 

పెకక్కి- కూర్చున్నది. సమాజం మొతాన్ని సమావరించుకోవలసిన స్వభావాన్ని 

కోల్పోయి పాక్షికమైన అంళాలకు పరిమితంగా వస్తువు కుదించుకు పోవటం ఈ 

సందర్భంలో గమనించవలసిన అంశం. సామాజికోపయోగితకన్నా తాత్కా లిక 

వినోదలక్షణం అటు వస్తువునూ, ఇటు రచననూ సమావరించుకోవటం దాదాపుగా 

సరఇత గమ్య మానమవుతుంది. అనేక మంది కవులు ఆస్థానాలనూ, ఇతర 
. మైన ఆశయాలను సంపాదించుకోవటం, అందుకు [పయత్నించటంతో వాళ్ళు 

జీవితాలే కాక, ఆలోచనా విధానం కూడా కొన్ని కొన్ని సామాజిక వర్గాలకే 

పరిమితమై పోయినట్టు కన్పిస్తుంది. దీంతో కావ్యరచనకు అవసరమైన స్ఫూర్తి 

సమిష్టి సమాజం నుంచి కాక, అధికంగా అంతరంగంలో నుంచీ | పూర 

సాహిత్యంనుంచి వారి వారి బీవలక్షణాలను బట్టి పొందటం మామూలై పోయింది. 

' తెలుగు సాహిత్య పరిణామ రీతిని స్థూలంగానే కావచ్చు, పరిశీలిస్తే వ్యక్తమయే 

ఈ విధమైన పలుకారణా ఎవల్ప తిక్కనగారు నిర్వహించిన, నెలకొల్పిన సాహిత్య 

[ప్రమాణాలు ఆధునిక కాలందాకా చాలావరకు ఆచుంబితంగానే ఉండి పోయినయి. 

1. శ్రీరాధుని కవితా మో హిన్యవతార స్వరూపాన్ని గుంటూరు శేషేంద 

శర్మగారి సాహిత్య కౌముడి” వ్యాస సంకలనంలో వివరంగా గమనించ 

నచు 
స్ 
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ఈ స్థితికి దః సుదిర్హ కాలంమీద రెండో మూడో అపవాదాలు ఎప్పుడూ ఎక్కడో 

ఉంటూనే ఉంటాయి. ఆవి (పత్యేకంగా గమనించదగినవి. 

తిక్క_నగారి రచనా విశ్వరూపంలో అనేకాంకాలను --- “కథాక ల్యత్వ 

సంప త్రి" (ద. కు. చ. 10-192), నాటకీయత, మానసిక తత్వ [దశా 

పరిశీలన / విశ్లేషణ చిత్రణ, వస్తు పస్తుతీకరణ, భాషాచ్చందః పయోగవిశేన 

వె లక్షణ్యం, ఆనేక విధ శిల్ప రహస్యాలూ _ మొదలైన అనేకాంకాలను విడి 

విడిగానూ, వర్లీకృతంగానూ, సమష్టి గానూ ఎంతగానై_నా పరి శీలించు కోవచ్చు, 

విశదీకరించుకోవచ్చు. ఈ పని జరిగింది, జరుగుతూనే ఉంది, జరుగుతుంది 

కూడా. |తికాలా బాధ్యంగా ఈ పని సాగుదలకు తట్టుకోగలి గిన నిధి ఆది, ఈ 

విషయం అట్టా ఉండగా, (పధానంగా అవగాహనకు రావలసింది/ వచ్చేదీ- 

సమకాలీన సామాజిక పరిస్థితుల వత్తిడిలోంచి ఉత్పన్నమైన అవసరాన్ని 
గుర్తించి, దాన్ని తీర్చుట మెగాక, ఆనంతర సుదీర్హ కాలంమీద గూడా అవస 

రాలను తీర్చటానికి ఆవకాశాన్ని కల్పించే, సూచించే మహారచనగా, మహా 

కవిత్వ దీక్షగా ఆది రూపొందటం, కర్శజ్ఞాన సమన్విత ధర్మాద్వైతమైన' 
వైదిక భావ భూమికమీద జన సంపార్థ్యమైన ఆనంద సాంటదస్థితిని సంతరించిన 

తిక్కనగారి ఉదాతమూ, ఉతాలమూఐన సమన్విత సాహిత్య వ్య క్రిత్వం. 

ఆందుకే అది ఈ నాటికీ గౌరీశంకర శిఖరంగా సం|భమాళ్చర్యాలు కలిగిస్తూనే, 

నితజాజ్ఞల్యమానంగా ఆలోచనను ఉ త్రేబితం చేస్తూ చైతన్య స్ఫూర్తినీ కలి 

గిస్తూ ఉన్నది. 

నం (వదింబిన (గ౧౦థాలు.. 

1. విజ్ఞాన సర్వస్వం, సం. లీ. తెలుగు భాషాసమితి. 
2. The History and Culture of the Indian People. 

vol. 5. -Bharathiya Vidya Bhavan. 

8. భారతదేశ స్యాతంతోోద్యమ చరిత. భా. 1. , -తారాచంద్ అను 
భూపతి లక్ష్మీనారాయణరావు. 

4. యుగాతం. , ఇరావతి కర్వె. అకు : బాలచం ద ఆపే. (కేంద సా, 

అకాడమీ (ప్రచురణ. ) 

(ఆథ స్ఫూచికల్లో సూవితమైన [గంథాలు ఉండనే ఉన్నయి గదా.) 

1. చూ.ఆం (ప. సా, అకాడమీవారి భారతం భీష్మ పర్వం (పతికి 

డా. కేతవరపు రామకోటిళాన్త్రిగారి పీఠిక, 



శ్రీనాథుడు -సవుకాలీన సమాజము 

-రావి భారతి 

(ఉపన్యాస సంకి ప్రపాఠం) 

కవితా సృష్టికి సమాజమే ఆధారము. ఉత్తమ కవిత్వ మెప్పుడు స్త సబ్బము 

కాదు. ఆది నిత్య చేతనాత్మకము. దీనియందు సమాజమునందలి వెలుగు నీడలు 
వ్య క్తమగును. కనుక సామూహిక స్వభావమును, చైతన్యమును వ్య కము చేయు 
నదే ఉత్తమ సాహిత్యము. తెలుగులో [ప్రాచీన సాహిత్యము కొంతవరకు 
మామే ఈ ఉద్దేశమును నెర వేర్చగలిగినది. పురాణములు మధ్యుకాలపు 

(పబంధములు ఇందుల కెంతమా[తమును పనికిరావు. దీనికొక కారణమున్నది. 

ఆది రాచరికపు వ్యవస్థ. ఈ వ్యవస్థకు ముఖ్య లక్షణములు రెండు. 1. తరతరా 

లుగా రాజ్యాధికారము ననుభవించుట. ౨. పజలను ఆన్ని విధముల అస్య 
తం[తులను చేసి, వారి ఆలోచనాసరణిని తమ వ్యవస్థకు అనుగుణముగా మార్చి 
వారిని మానసిక దైహిక బానిసత్యమునకు గురిచేయుట. ఇది నిరాటంకముగ 
సాసటకు, తమ పేరు (పతిష్టలు లోకమున ఆచందార్మ ముగ నిలుచుటకు 
కవులను చేరదీసి తమ కీర్తిని గోరంతలు కొండంతలుగా గానము చేయించు 

కున్నారు రాజులు. ఆ కాలములో కవులలో సామాజిక స్పృహ నాశించుటవలన 

ఫలము లేదు, 

శ్రీ నాథుడిట్టి వ్యవస్థలో, కాలములో వచ్చినవాడు. కనుక ఆనాటి సమా 
జము పట్ట తన బాధ్యత నెంతగా నిర్వ రించినాడో మనము పరిశీలింప బూని 
నచో కుందేటి కొమ్ము సాధింప బూనుటయే యగును. కాని శ్రీనాథుడు తక్కిన 
కవులపంటివాడు కాడు. కేవలము రాజాస్థానము నంటి పెట్టుకుని [పజాజీవన 

ముతో నెట్టి సంబంధమును లేనివాడుకాడు. తెలుగు సాహత్యములో పజాజీవ 
నములో 'శ్రీకాథకవి కున్నంత ఎక్కువ సంబంధము మరేకవికి లేదని చెప్ప 
వచ్చును. ఒక చరితకారుడు శ్రీనాథుని చరిత్ర చెప్పుట యనగా నాటి చం ధే 
దేశ చరితము చెప్పుటయే ఆన్నమాట ఎంతేని సత్యము. శేవలము ఆం ధదేశమే 

కాక దక్షిఇ దేశకు శబా పర్యటించినాడు శ్రీనాథుడు కాశీని కూడా సందర్శించి 
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నట్లు కొందరు సాహిత్య విమర్శకులు చెప్పుచున్నాను. ఆం(ధదేశములో ఆయన 

చూ 'పాంతము లేదేమో. శ్రీనాథుడు. సందర్శింపని రావాస్థానము లేదు. పర 

ము శ్యతువులైన రాజుల ఆస్థాన ములలో సమానముగా గౌరవమును చూర 

గొన్నాడు. కొండవీడు రాజమ హేం|దవర రెడ్డి రాజ్యములు, ఈ రెండిటికీ కూడా 

(పధాన శతు రాజ్యమయిన రాచకొండ పర్మనాయక రాజ్యము, కొండ వీడు - 

విజయనగర రాజ్యములు పరస్పర శ తువులై నా శ్రీనాథుని సన్మానించాయి . 

శ్రీనాథుని దేకాటనను, నానా రాజ్య సందర్శనము, ఆయా ప్రాంతముల (పజా 

జీవన విధానము నవగాహన చేసికొనుటకు తోడ్చడినవి. తాను దర్శించిన [పకృ 

తిని భీమ, కాశీఖండాది కావ్యాలలో వర్ణించినవే, తాను దర్శించిన [పజాజీవ 

నాన్ని చాటువులలో వర్ణించినాడు శ్రీనాథుడు. 

ఆనాటి ఆం[ధదేశ చర్మితతోడను, పజాజీవనముతో డను. విడదీయరాని 

ఇంతటి సంబంధముండుట చేతనే శ్రీనాథుకు తక్కిన కవులకంటే విలక్షణమైన 

వాగయినాడు వీ రాజకీయ, మత, సామాజిక నేపధ్యములో శ్రీనాథుడు రచనలు 
చేసినావో చెప్పటంతోపాటు, ఆ నేపధ్యము శ్రీనాథుని రచనల్లో ఎట్లు [పతి 

ఫలించి వో చెప్పుట ఈ వ్యాస అక్షరము. 

మహమ్మదీయ దండయాత వలన కాకతీయ సా[మాజ్యము 14వ 

శతాబ్దము వథమ పాదములో పతనమయినది తెలుగు నాయకులు ఐక మత 

మగా హోవాడి, కొలది కాలములోనే మహమ్మదీయులను పార(దోలినారు. తత్చలి 

తముగా కెత్తి, పమ్మనాయిక, విజయనగర రాజ్యము లేర్బడినవి ఢిల్రీ సుల్తానుఆ 

పతినిధి తిరుసబాటు చేసి, గుల్బర్గా రాజధానిగా బహ మనీ రాజ్యాన్ని 

చివాడు. శ్రీనాథుని కారింనాటిక ఈ రాజ్యాలు స్థిరపడినవి. రెడ్డు, పద్మ 

లు కొకతియుల సామంతులే కావడం వలన eT కషప. శ పడ్డ 

అనని నారు. రాజువి _సరణ కొరకు హస ఈ రాజా 

అందకు ఎడతెగని యుద్దాలు సాగించికాదు. 

యా ర్త ac]? q th tr ప tt థై న న్లో a 

ఆనాటి పరిపాలనా యం(తాంగ ములో దూత ఓక కింక మెక వ్య క్రి 

చూత యు ఆచరవూానపరచగాము. చంపావు గౌరవముతో చూడవలెను. దూతలు 
బాలా న “కు _చాహ్మణులే, నైెషధమూలంటో దూశ, ద్వజ, వందిచార ణు 
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దూతలుగా వచ్చినట్టున్న సందర్భాన్ని .. అీనాథుడు 'విపనికరి మని పూ[తమే 

ఆకువదించినాడు. [గామ స. పురోహితుడు ముఖ్యపాతను వహించి 

నాడు. పాలకవర్గము తరువాతిదే వీరి స్థానమనుటకు “దొరల యిండ్లకు నేగి 
తులసియు. బెట్టి వరుసనిచ్చలు దినవారంబు( జెప్పి” అన్న నవనాథ చరిత 

నిదర్శనము. “సాధారణముగా [పభుత్నోద్యోగులకు మాన్యము లుండెడివి. 

దినవెచ్చపు క్రై జీతగాండ్డు కొందరుండెడివారు,. 

మహమ్మదీయ దండయ్యాతవలన కలిగిన ఘోర పరిస్థితులను (ప్రోలయ 
నాయకుని విలన తా[మశాసనము వర్ణించినది. ఆ బీభత్సము వలన భయావహ 

మైన (పజల బీవనమును తిరిగి మామూలు దశకు కొనివచ్చుట రాజుల మొదటి 
వాధ్యత యైనది. వైదిక మతావలంబులకు, మత సంస్థలకు, మతాచార్యులకు 

రక్షణ, ప్రోత్సాహము కల్పించినారు. శైవ వైష్ణవ భేదము లేక రెండు మతాల 

వారిని రాజులు [పోత్సపాంచినారు. అయినను మొదటితరపు రాజులు కొంత 

శైవము వైపుకు, రెండవ తరపు రాజులు కొంత వైష్ణవము వైపునకు మొగ్గు 
చూపించుట కననగును, శైవములో లింగధారణ |పధానమయిశ పాశుపతము 
ఎక్కువ వ్యాప్తిలో నుండినది. శ్రీనాధుని రచనలలో నిడి పలు తావుల చోటు 

చేసికొన్నది. కాలాముఖము, కాపాలికము మొదలై న శాఖలూ, భైరవ, కాక్త 
తం[తములూ వ్యావ్రి యందుండెను. మతాచార్యుల మహిమలు వేనోళ్ళ కొని 
యాడబడినవి. దేవాలయములు, మఠములు సాంస్కృతిక కెందముల్తై నవి, 

విన్యలకు, నృత్యగీతములకు నిలయములై నవి. జైనసు తెలంగాణములో వృత్తి 

పనివారిలో, వ్యవ సాయదారుబలో కొంత మెరకు వ్యాపించియుండినది. తమ 

ఆధికారమునకు ముస్ఫు శేనంతవరప రాజుఎ అన్నె మత ము౨ను సహించి నారు. 

తమను ఎవిరించిన అన్ని ఉవు్యమాఎనూ (కూరము” అశచివెసి రారు. 

శ్రీ కాథుడు పల్నాటిఏకచర్శిత, ,కీశాబికాకుములరోనూ, అప్పు శప్పుడూ 

చెప్పిన చాటువులలోనూ నాటి (ప్రజా జీవనమును అభివర్డించినాడు. శ్రీనాధుని 

రచనలను బట్టి ఆయనను కొందరు న్రీనాధుడని కూత అనికారు శృంగార 

ప్రధానమైన casa చేయటమే దీనికి కాకణము., రాజుల, ధనవంతుల జీవిత 

ములో భోగలక్షణము [కమ కమయుగా పెరుగుచు వచ్చినది. తూర్పుచాళుక్ళులు, 

కాకతీ యులు, రెక్థిరాజు ఎ, విజ శునగర ధాశాలు, తుజావూపస మమగ రాజు 
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ఈః క్రమము లో భోగలాలసత పెరిగినది. మహాఫామాజ్యముు హో 

రాజ్యములు చిన్ననిన్నవి ఆబమిశకొలఏి ఈ భోగలక్షణము పెరుగుచు వచ్చినది. 

దీనిని మతములు కూడ విని మోగించుకొనినవి. దేవదాసీలు, బసివిరార్యడ్రు 

ఇందుల కుదాహర ణము. వేశ్యల కానాటి సమాజమునందు విశేష పాధాన్య 

మున్నది. ఈ వేశ్యావృత్తి ఆనాడు చట్టబద్ధమయినదనుటకు జారధర్మాసనమే 

పత్యక్ష సాక్ష్యము, ఆన్ని వర్గములకు, ఆన్ని కులములకు చెందినవారిలో బహి 

రంగముగనో, రహస్యముగనో వ్యభిచారము సాగినది. వేశ్యలను పోషించుట 

ఒక సామాజిక గౌరవ చిహ్నముగా ఆనాటి ధనిక వర్గము భావించినది. 

““కొ త్తలంజెల కాముండ వు తముడవు” (క: పు. రిక్త). బాహ్మణ పూటకూటి 

యిండ్లు కూడ వ్యభిచార నిల నములుగా (ప్రసిద్ధి కెక్కినవి. వితంతువుల 

వ్యభిచారము బాగా వ్యాపించినది. వ్యభిచార మానాడింతగా |పబలుటకు 

1. ధనవంతుల భోగలాలసత 2. బాల్య వివాహాలు, నిరంతర యుద్ధాల 

వలన సిద్ధమైన వితంతువులు కీ. పరిస్థితుల (ప్రాబల్యము వలన న్త్రీలపై 

విదింపబడిన విశేష ఆంక్షలు 4. శేదరికము కారణములు. వేశ్యలు పట్టణా 

లకేగాక పల్లెలు కూడా వ్యాపించినారు. నైతిక విశ్చంఖలక్వము ఆనాటి 

సమాజము ధాన బంహీశతలలో నొకటి ౬” వైపు వర్తక వా శిశ్యాలు, 

అలికకళ ఎ వృద్ధి పొందిన. నురొకవై_ వు సాఎఘీక నైతిక జీవనము అవ్య్భుంత 

కలుషితమైపోయినది. 

ఇది ఇట్టుండగా మహమ్మకీయ దండయ్యాతలలో స్త్రీలపై ఆనేక అత్యా 
చారములు జరిగినవి. పీబినుడి తప్పించుకొనుటకు స్వజన స్యధర్మ 

రక్షణార్థమె కొన్ని వీపరీతముల్తెన కట్టుబాట్లు (ప్రచారములో నకి వచ్చినవి 
వాటిలో సహగమశక మొకటి -- ప్రి నణచి ఉంచుటకు పొచీన పొతిివక 

ధర్మము ౨అన్ని ౨టిని పువగుద్ధరించినామ. సహశమనము నిర్భంధ ము గాకపోయి 

నను సహగమనము చేసిన స్ర్రీల కానాడు పూజ్యస్థానము కల్పింపబడినది. 
వారిని “పేరా టాండ”ని పూజించేవారు. పతీ|వతా ధక్మముంలో అత్యుత్తమ 

మైనదిగా సహగమనము చెప్పబడినది. 

'*“చిచ్చుజకటోవు వికచరాబీవ నేత్ర 

కశ్వ మేధంబు ఫలము తథ్యంబు గలుగు (కాశీ. 2-6) 
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“ఎన్నికకు రోమకూపంబు లెన్నిగలవు 

దివ్యవర్షంబులన్ని మోదించు సాధ్వి 

నాక భువనంబు నందాత్మనాథు(గూడి 

వెజపొకింతయు లేక చిచ్చుతి కెనెని'' (కాశీ. 2-91) 

కాశీఖండములోని కళావత్యుపాథ్యానములో మూలమునందు సుశీల 

ఉత్కటమగు విరహబాధను సహింపజాలక మరణించెనని యుండగా శ్రీనాథు 
డామె సహగమనము చేసినట్టు మార్చినాడు. స్రీ పురుషుని కేవిధముగా 

లొంగి ఉండవలెనో చెప్పినాడు. 

“పతి పిల్వబంచిన( బనియేమి యని వచ్చి 

చెప్పిన యుడిగంబు సేయవలయు 
భర్తయానతి లేక [పకృతి బంధునికైన 

నే పదార్థమును నీగి సెట్ట 
జ్లీవితేశ్వరుండు డించిన యోగిరంబును 

గుత్స సేయక భుక్తి గొనంగ; దగవు 

సుఖసు పుడగు నిజేశుని, |బబోధ మొనర్ప, 

గాదనుషాన భంగములదపు 

నొంటి నే చోటి కరుగుట యు క్రిగాదు 
తడుపుగట్టక నీరాడ( దగవు గాదు 

కడపమీదను, మణి సన్నెకంటి మీద 

జక్కిమీదను గూర్చుండ జాడగాదు"' (కాశీ. 2-75) 

“నాగరికత్యము వాచా[పాగల్భ్యము జూపదగదు పతిముందట,” 

“మగడు కోపించినకు ఆలుగరాదు " వతి తన ధర్మమును నిర్వ రించక 

పోయినను ఇ“యేమి యని [పశ్నించరాదు దీనినిబట్టి ఆ నాటి భార్యాభర్తల 

సంబంధము కేవలము ఒక యజమానికి, దాసీకి మధ్యగల సంబంధము వంటిదే 

నని స్పష్టమగును. 

“*పార్ధితంబెన ధన మెంతయైన నిచ్చు 

(పాణనాథుని సరియె యే బంధువులును " (కాశీ 2.52) 
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ఇది ఒక భార్య భర్తకు సేవలు చేయశ 3లో ని పరమార్థం. దికంతువుం 

పిసికి మరీ తధా? ౨. 
DD 4 ర 

“బె సిమాలిన పరమ సిర్భాగ్యురాలు 

నిరవ:. వాని యాశీస్సు విషసమంబు” (కానీ, 2-85) 

పరిస్థితుల పాబల్యము వలన ఏర్పడిన తాత్కాలిక మైన _ కట్టుబాట్టు 

శాశ్వత సాం్యపదాయములుగా మారి పోవుటకు చరిత్రే సాక్ష్యము. ఏ సంఘము 

నందు అవసరమునకు మించిన ఆంక్షలు, కట్టుబాట్లు, ఆచారములు, నిర్భంధ 

విధానము ఆమలునందుండునో ఆ సంఘమునందు అవిసీతికి ఆంకురార్చణము 

జరిగిన ట్రై, 

ఆనాడు [పజల ముఖ్య జీవనాధారము వ్యవసాయము. వ్యవసా యాభి 

వృద్ధికి రెడ్డిరాజులెంతో కృషి చేసినారు. కాలువలు, చెణువులు [తవ్వించుట, 

అడవులను నరికి భూమిని సాగులోనికి తెచ్చుటలో వారి కృషిని శాసనములు 
కావ్గుములు వర్షించు చుచున్నవి. గోదావరి కిరువై పు పుల వ్యాపించి ఉన్న భూములు 

అత్య ఎత సాకనంతములై అరటి, కొబ్బరి, పనస, పోక, మామిడి మున్నగు 

తోటల కనుహా రాలమై యున్నవి, కృష్టా గోదావరీ డెల్టాలలో క పుఠరపుభోగి 

ధాన్యము, తిలలు, పెసలు, బొబ్బెర్టు, చెరకు, సజ్జలు, మినుము. పండేవి. 

రేనాడు. పల్నాడు మొదలై న ప్రాంతములలో మెట్టభూములు విస్తానముగ నున్నం 
దున [పజలు (గమజీవులుగ, నిరాడంబరులుగ జీవించినారు. ఈ పాంత ము 

లందు జొన్నలె అధికముగ పండింపబడుచుండినవి. ఆందుకే ఆహారపదార్థము 
లన్నియు జొన్నతో చేసినవే ఆ? శ్రీనాథుడు వర్ణించినాడు. 

ఆనాడు (గ్రామములు రాచ ఊళ్ళు, అ|గ హారాలు, నాయంకరపాట్రని మూడు 

విధములు అగహారములష్నియు పన్ను మినహాయింపును 'పౌందినవే 
నాయంకరపాట్లలో భూస్వాము.ఎ కౌలుదార్ల నుండి సౌమ్మును వసూలు చేసి 
రాజునకు కొంత మాము చెల్లించి తక్కినది తామనుథ వింతురు రాచ 

ఊళ్ళలో రాజే కం భూమిని కౌలుకిచ్చి (పత్యక్షముగా పజల నుండి 
పన్నులను రాబట్టును. శ్రీనాథుడు చివరి రోజులలో గుత్తకు తీసికొన్న ఊరు 
ఇటువంటిదే. వ్యవసాయపు పన్ను [పధానమైనది. పన్ను చెల్రింపు విషయ 

బో కవైనా, కర్షకుడైనా ఒక్కటే. చెల్లించకపోతే శిక్షమాతం తప్పదు. 
పళ్లెజనులో పోలిస్లే ) నగరవాసులు భోగజీవికాన్నే గడిపినారు. 

ము చ 
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పట్టణములు వై భవములకు, వస్తుసమృద్ధికి నిధానములై యుండగా వలె 

పట్టి మాత్రము మికిి-లి హినదశ యందున్న వి. కులమునకు పెద్దలె స. 

కూటికి పేదలైన పురోహితుల్ని శ్రీనాథుని చాటువుల్లో చూడవచ్చును. బీదరికము 

అశౌచము పురోహితుల ఇండ్డలో నే నెలకొని ఉందీ తక్కిన సామాన్యుల సంగతి 

చెప్పనక్కరలేదు. కాయకష్టము మీద (బతికే కృషివలులు, వృత్తులే ఆధార ౦గా 

రెక్కాడితే కాని డొక్కాడని నిరుపేదలు ఆనాడూ, ఈనాడూ ఉన్నారు. 

అక్షరాస్యత లేదు, రాజకీయ చై తన్యముగాని, సాంఘీక చై తన్యముగాని లేదు. 

కనుక వారిక సలు సమస్యలున్నవని గాని, ఆ సమస్యల స్వరూపముగాని 

తెలియదు. నిజమునకు బానిసత్వమును [పేమించు బానిసలు వారు. కనుక 

ఉద్యమములు లేవు. [పజల స్థితిని కప్పిపుచ్చి |పభుత్వపు వైభవమును వేనోళ్ళ 

సైగడు కవులకే కనకాభిషెకములు. రాచరికపు వ్యవస్థను నమ్ముకొని 

జ్రీవింఛుటయే వారికి దొరికిన ఏకైక మార్గము. 

విదేశ వ్యాపారము పెద్దయెత్తున జరిగినది. మోటుపల్లి శాసనము, . 

వసంతోత్సవాలు, అవచి తిప్పయ్య సెబ్టి ప్రశంసా ఈ విషయమును తెబ్బు. 

తున్నవి. 

జీవితము విషయములో శ్రీనాథునిది ఒక పత్యేక దృక్పథము. 

“వాడు చేసిన ధర్మంబు వాని6(గాచు( 

గీ రియొక్కాటి చాలదే కేవలంబు'” = (కాశీ. 2-10) 

““తనువులస్థిరములు ధనములు కల్ల 

క్రీ ర్రి యొకటి భువిని ఖిలము గాకుండ'' (పల్నాటి. పు. 111) 

“గంపద వేళనే సకలభోగములు 

__ పొందంగవలె ధిర్మములు చేయవలయు”” (పల్నాటి. పు. 41) 

అందుకే అందరు రాజులచే సన్మానాలు పొందినా, కొండవీటి రెడ్డి 

రాజ్యానికి విద్యాధికారి అయినా, అవసానకాలానకేమీ మిగల్బుకోలేక పోయినాడు. 

అగహారాలిప్పించినాడు కానీ స్వయ ముగా స్వీకరించలేదు. తనను గౌర వించిన 

రాజులూ, మండలాధిపతులూ, మంతులూ, (శేషఘ్టలూ పోయిన తర్వాత [బతుకు 

తెరువుకు వ్యవసాయము చేపట్టవలసి వచ్చినది. ఓథ గజపతులకు పన్నుకట్టి 
వా! 

= 

లేక శిక్ష ననుభ వించ వలసి సచ్చినది. రెడ్డి రాజ్యము జౌన్నత్య, పతనాలే 

శ్రీనాథుని జీఎతముకోనూ పతిఫలించిసవి. 



పోతన్న లో అభ్యుదయాంశ: కవిత్వంలో 
కాల్వనికత: భ క్తివూర్గం 

_--గంగి?టి లమ్మీనారాయణ 
వ 

“పోతన్నలో ఆభ్యుద యాంళ ఫ్రే కవిత్రంలో కాల్పనికత - ఇదీ నేను 

[పసంగింబాలిసిన విషయం అయితే సంచాలకులు ఆశుమతి స్తే కాస్తంత స్వేచ్చ 

తీసికొని నా నా [పసంగ విషయం శీర్షికకు “భక్రిమార్గం' అంటూ కలుపుతున్నాను. 

పోతనలో ఆభ్యుదయాంశగా విమర్శకులకు స్ఫురించిన విషయానికీ, క విత్యంలో 

కాల్చనికతగా ద్యోతకమయ్యే మనోహర ధర్మానికీ వీజం-ఈ భక్తిమార్గం, 

ఈ మాటను మనం నిత్యం ఉపయోగించుకొనే భగవదారాధనాధర్మం, భగవంతుని 

పట్ల తదేక శ్రద్ధ, తాత్పర్యం అనే అర్ధంలో రెండు విధాఎ వ్యాప్తి ఉన్న ఒక 
సాంకేతికార్థంలో వాడుతున్నాను. ఆ రెండు విధాలు: 1. భరతవర్షంలో 
[కీసుపూర్వం ఎప్పుడో ఆవిర్భవించిన పురాణయుగానికి నాందీగా పని చేసిన 

సామాజిక - మత స్థితి; 2. క్రీస్తు అనంతరం భరత వర్షమంతటానూ, 

ఆం ధదేశంలోనూ ఆల్టుకొనిఉన్న స్థితి- ఒక విశిష్ట సాపాత్యపంథాకు భూమి 
కయిన సామాజిక పుథా. ఆ రెండు విధాలనుగురించి ముచ్చటించేముందు 

చాల కులు శీర్షికలో ఉంచిన ఆంకశాలకు గురించి కాస్త ప పరిశీలించడం నా 

రవం. కనుక అందులోంచి ఉపక్రమిసా ప. ఆందులోనూ, కావ్య వే తాల్లో 

ష్టపడేవార కాబట్టి 'కవిక్యంరో కాల్పనికత” అన్నదాన్ని ముందుగా 
. 

ఆల 
MO 

NM 
చ అవ 

క్ 

కాల్పసికత ఆందే ఏమిటి ? దాని లక్షణాలేమిటి? అనేది విమర్శక 
పర్యాలోచన పరిధిలో ఇంకా తేంని సమస్య. 'కార్సినికత కవిత్వానికి పుట్టిల్లు ' 
ఆంటాకు ఒక పాళ్చాత్య విమర్శకుడు. “కల్పన అనే మానసిక తం|తాన్ని 
బహు ఎళాఎలో దర్శించి, విశ్టేషించడానికి అనేక విమర్శకులు కృషి చేశారు. 

భావో కి దృకో-ణఅం వెనుక ముఖంపట్టి వక్రోక్రి-తద్వారా-ధ్యస్యు క్రివంటి 
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తి ® 

కొల్పనిక వ్యాపారంపట్ల ఆన్వయం పెరిగింది. వర్ణించేవాడే కవి ఆస్న 

నిర్వచనం ఏర్పడ్డ ప్పుడు, కం టెదుకుగ్గా కనిపించినదాన్ని వర్డించేవాడ వటం కంటె, 

కల్పనలో ఆనిపించేదాన్ని వర్హించేవాడనే ఆగవ్యా ప్రి ఏర్పడింది.దృక సౌందర్యం - 

అధవా-వా స్తవికత కంచె, ఊహాసౌందర్యం -ఆధవా-కాల్పనిక తపట్ట. ఆర్యావ ర్ర 

సం|పదాయాలు సుపతిష్ట స్థితిని అందుకొన్నాక, భావయ్యిత్రీ |పతిభకు 

కవులకు ఆదరం పెరిగింది. ఆదే సం్యపదాయమై, దానికొక వేదాంత పరిపుష్టి 

కూడా ఏర్పడింది. (పాచీన కవుల్లో కొల్చ్బనికతను దర్శించేటప్పుడు, దాని 

స్వరూప స్వభావాలను ఆవిష, రిం చేటప్పు డూ ఈ వేదాంత పరిపుష్టినంతటినీ 

మనం దృష్టిలో ఉంచుకో వాల్ఫుంటుంది. ఆ పుష్టి స్థితి కే నభో _క్తిమార్గం' ఆని 

పేరుపెట్టి, మనం చివరకు అందులో కే చేరుతామని ముందే మనవి చేశాను. 

ఇక కాల్పనీకతా లక్షణాలేమిటి? అనేది |[పశ్న. దీన్ని గురించి మును 

పెన్నడో ఉన్నవారి మాటనబటుంచి, నిన్న మొన్న వచ్చిన కాల్పనిక కవిత్వం- 

లేక్ర-ధావకవిత్యం గురించి పరిశోధించినవాళ్ళు కూడా ఇదమిద్ధంగా లక్షణ 

నిర్వచనం చేయలేదు. ఈ లక్షణాలను ఒక కమంలో వింగడించి, పరిభాష 

పదాలను తగిలించి, చూపిస్తే-మనపని కొంత సు.భమై తీరుతుంది. ఆ లక్ష 

ణాల్లో కొన్ని: 1. ఆత్మీయత 2. (ప్రకృతిని జడ్యపకృతిగా కాకుండా, ఆత్మా 

శయత్వంతో వర్ణించ డం, లి, భావోద్వేగానికి, శబలతకూ (పాధాన్యం, 

4 ఆందుకు సంబంధించిన శిల్పం నగిషీ పనితనాలు, 5. కరుణకూ, విపలంభ 

శృంగారానికీ అధిక (ప్రాధాన్యం ఇవ్వడం...ఇలా మరికొన్నిటిని వింగడించి, 

పరిభాషను తగిలించుకొంటూ పోవచ్చు. ఎంతపొడుగు బంతి 'పేర్చినా, మొద 

టుండే ముఖ్యపీఠం ఒకరు చే నేకు! అనే. కవిలోని నేను” పరా[కమించే 

కొద్ది కల్పన ముసురుకొంటుంది. కొండవీటి మబ్బుల్లాగా కమ్ముకొంటుంది. ఆదే 

నేను పరా _స్పమైతే కథాకథనం మాతం మిగులుతుంది, ఐతిహాసికత ఆత్మ 

అయిన పురాణం పేరుకొంటుంది. హోతన్నలోని నేనన్లే పత్యయం ఒక మహా 

భక్తునిగా రూపుపోసుకొంది. ఆడుగడుగునా ఆతని అహంత భ_కిపారవళ్యంలో 

రవళించింది. “నన్నయ తిక్కనాది మహానుభావు అందరు వెలసినా, భాగవ 

తాన్ని తెనిగించకుండా నాకే వదిలేశారు. నేను జెప్పి భవహరాన్ని పొందుతాను' 

అంటూ, తానూ-తన ముక్తి అనే స్పృహతో తెనుగు భాగవతాన్ని అందు 
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కొన్నాడు. నవవిధ భ,క్తిహూర్గాల్థోనూ తానే అంటూ, వింటూ కొనసా కాడు 

ఆందుకే, ఆ ఆత్మెయ మనోజ్ఞ భావ బలత మూలంగానే ఇంకే కావ్యం పొంద. 

నంత గొప్పగా, భాగవతం తెలుగునాట గౌరవాన్ని పొందింది. |పతి తెలుగు. 

వాడి హృదయంలోనూ |పీయంగా ఒదిగింది. (ఖోతా-కవీ ఎదురు మదురుగ్గా 

కూర్చొని పలకరించుకొనేటంత పరిపాటి వచ్చింది. కాల్పనికత అంటే వా సవ... 

వ్యతిరి కమైన శుద్ద కల్పనా (ప్రపంచాన్ని అక్షరాల్లోకి కుదించటం కాదు; కవీ 

(శోతా పరస్పరం ఎదురై నంతగా స్పందించటం. భావానుభవాన్ని సమంగా 

పంచుకోవటం, కధకోసం దొర్హిపోయిన కొన్ని భాగాల్లో తప్పితే, ఎక్కువభాగం 

మ. దకమ స్కంధ పూర్వుభాగం పోతన్న కాల్పనిక త అతిశథయాన్ని 

ఘగంగా చాటుతుంది. పె అనుభావ్యతను ఆబాలగోపాలం ఆందరికీ అందిస్తుంది. 

ఆ సువిసిరికి కాకకణాం ఆమన భ క్రిమార్గమె అనటం కేవలం పునరు_క్తి 

ఇక “అభ్యుదయాంశ ఆనే విషయానికి వద్దాము. అభ్యుదయమనే 

మాటకు ఈనాటి సాహిత్య (పపంచంలో చాలా ఆర్థాలు ఉన్నాయి. అభ్యుదయ. 

కవిత్వం అనేది ఒక ఉద్యమమై పెల్లుబికి, పాతికేళ్ళపాటు అఖండంగా (పవ 

హించి, కొండకొమ్ముల్లో కి చేరుకొన్న దినాల్లో కూడా అభ్యుదయం పట్ట సరైన 

ఆపగాహాన మ కాలేక పోయింది. సమాజంలోని వస్తుస్థితిని ఆవిష. 

రిస్తూ, అతారికమైన మౌఢ్యభావాలను తిరస్కరిస్తూ, సర్వజనసౌభాగ్యా కన్ని 

దృష్టిలో ఉపక ముందడుగు వేయడం అభ్యుదయం. వికాసం మలుపుల్ని బట్టి 

టికప్పుడు దినే _ విలువలూ-' 'పమాణాలు మారుతూంటాయి. “ఇమ్మను 

జోశరాధముల "కంటూ తిట్టిపోసినా కడకు ఇచ్చింది భీహరికేగా?”” ఆంటూ 

గోపిచ_ద్గారు కటాబొటిగా య. సమాధానంగా మ. 

కుటుంబ పోషణ చసికొం నగ చేసిన సవాలు మొక గొప్పతనాన్ని వష. 

చందిగారు :గహేంచలేదు. అందుకే పోతన సగర్వంగా చెప్పుకొన్న మాటలలో 

జమీందారీ తత్వానికి ఎదురు తిరిగిన రైెతుకవి హు=దాను గోపీచంద్గారు 

గహించలేకపోయారు. " పోతన్న గురించి మనం తరతరాలుగా వింటున్న 
జనగాథను ఆధారంగా చేసికొని, సజావూ అంచనాక ట్టి చెప్పిన మాటలివి... 

కాలిన రాజరిక వ్యవస్థను తిరస్కరించి, శ్రీహరి శరణం వేడిన వాక్స్వేచ్చా 
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వివి రూపం పోతన్నది. ఆదే ఆయనలోని అభ్యుదయాంశంగా తపక్కు- 
మంటోంది. రాజ వ్యవస్థను కాదన్నా, కడకు చేరింది మరో మౌఢ్యమైన మత 

వ్యవస్థ వద్ద కే కదా ఆంటూ తీసెయ్యడం కాదు. '“రాచరికాన్ని తీరస ,_రించిన 

వాళ్ళకు భ కి మార్గం ఒక ఆశయం. అందాకా అది అభ్యుదయం” అన్న 

సూక్మాంశాన్ని గుర్తించాల్సి ఉంది. కాళహ స్తీశ్వర శతకం లాంటివి ఆ 

అభ్యుదయ మార్గంలోనే వికసించాయి, ఆ నాణి పెత్తందారీ 

స్థితిపట్ట పరాజ్యుఖతనూ, ఈసడింపునూ. ప తిభాపూర్యక వా క్చ్వేచ్చతో (పద 

రృించాయి. ఆ స్వేచ్చా, దాని. వెనుక ఉన్న ఊపూ, నిబ్బరం భక్తిమార్గం 

ఇచ్చిన [పత్యయాలు. ఆ మార్గాన్ని విపులీకరించడానికి పూర్వం, పె జన 

[పసిద్ధగాథలోని నిజానిజాలను మరికొంత గమనించాల్సి ఉంది. 

_ కవితారీతుల్ని బట్టి, లోకం కథల్ని బట్టి మనకిద్ధరు పోతన్నలు కని 

పీస్తున్నారు. ఒకరు - భోగినీ దండకం, పీరభ్మద విజయం, భాగవత కావ్యాలు 

|వాసిన పోతన్న! “భవిజూడక, భవిడాయక భవుపదముల గొల్చి, ఘోర 

భవభీంజనులై , భవదూుులై న పుణ్యుల భవు నర్చన చేసి వరము బడసిన 

వారిని'' సన్నుతించి, పిన్నతనమనీ, పెక్కు. సంస్క తులు వినలేదని అత్యంత 

సహజమైన న్యమతన |పకటిస్తూ, ఇవటూరి సోమనారాధ్య దివ్య శ్రీ పాద 

పద్మారాధకుడై వీరశైవం పూని, వీరభ[ద విజయం రచించి, ఆ పైన కావ్య 

కళలో నిష్టాతుడై, రాచకొండ సింగనకు కరమిష్టుడై, ఆయన కోర్కిమెరకు, 
ఆయన [పియురాలి మీద కూడా పదం కట్టి, శ్ఫంగార దండకాలకు తెలుగులో 

(శ్రీకారం చుట్టి, ఆ పిమ్మట ఆముష్మికచింతన లావై, సంసారయోగంనుండి 

అదైె తం పాలబడి, అక్కడా తృ ప్తిదొరక్క, కడకు భ క్రిమార్గంజేర్మి 

పారమ్యం పొంది భాగవత కల్పతరువును లోకంలో వెలయింపజేసినవాడు. 

ఇక రెండవ వాడు: చదువు సంధ్యల్తేని సామాన్య రైతైనా మధ్యలో 
సతతం న శరతిన కావ్యవిద్యను పట్టుకొని, ఏకంగా భాగవ 

i. క వ్రత విచార చర్చలోకి దిగనవసరం లేదు. మూడూ ఆయన రచన 
లనే విశ్వాసం, 

1) 
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తాన్ని చెప్పి, రాచకొండ సింగమనాయడు - సాక్షాత్తు వసంతావనీ నాథ సోద 
రుడు ఎంతగా బలవంత పెట్టినా, కావ్యకన్యను అమ్మకుండా రామాంకితం చేసి 

అష్టకమ్టాలూ పడ్డవాడు. ఈ కథకి తోడు, మరొక చోద్యం కూడా. తలా 

తోకా లేకుండా మల్టన్న పద్యం పోతన్నకు తగిలించి, ఆయనకు కొడుకుగొ 

కూడా చేశారు కథకులు. ఇంగితమున్న వాళ్ళివరూ నమ్మలేనన్ని ఐతిహ్యాలు. 

అందులో భాగంగానే, ““ఇమ్మను జేళశ్వరాధములకిచ్చి. . .కాలుచే సమ్మెట వాటులల 

బడక సమ్మతి శ్రీవారి కిచ్చె నీ బమ్మెర పోతరాజొకడు'' అనే అసాధారణ 

మైన ఆత్మ[పత్యయం స్ఫురించే ఆందమైన పద్యాన్ని ఆందంగా చొప్పించారు 

(వాత్యపతుల్లోకి. సహక రృత్యం వహించిన సమకాలీనుల్లో లేదు, స్యయాన మను 

మలు |వాసిన కృత్యవతారికల్లో లేదు, కథల్ని పోగెయ్యడంలో సిద్ధహస్తుడై న 

అప్పకవి కాలానికి లేదు, 18వ శతాద్దిలోని తిమ్మన్న కాలానికి ఊడిపడింది. ఈ 

పద్యాన్ని బట్టి, పద్యంచుట్టూ అల్లిన ఐతిహ్యాన్ని బట్టి, జమీందారీ స్థితి నెడిరించే 

రైతు హుందాతనం గురించి గంభీరమైన అంచనాలు వచ్చాయి. ఆభ్యుద యాంశ 

విచారానికి ఆంకురార్పణలు జరిగాయి. 

అయితే రాచరికాన్ని పోతన పూర్తిగా తిరస్మరించాడా? భాగవతంలోని 
ఆనేక ఆంకాలు రాచరిక వ్యవస్థను, త|తియాధిక్యతను సమర్థించేవిగా నే 

ఉన్నాయి. “సర్యవేదమయుండు బాహ్మణుండు; సర్వ దేవమయుండు క్షి 

యుండు” అని నిష్కర్షగా చెప్పిన పోతన రాచరిక. వ్యవస్థకు శ అని 

చెప్పలేం. 

సప్తమ స్కంధంలో నారదుడు ధర్మరాజుకు వర్ణాశమ ధర్మాలను 
పే ఘట్టంలో ఇలా ఉంది: ద్విజునకు యజన యాజనాధ్యయ నాధ్యాపన 

దాన ree షట్క-ర్మ్యంబులు విహితములు. రాజునకు (పత్మిగవా 

వ్యతిరి క్రంబులై న యాజనాది కర్మంబు లై దును, (పజాపాలనంబును, [(బాహ్మ 

ణులు గాని వారివలన దండ శుల్కాదులను కొనుటయు విహిత కర్మంబులు. 

వెళ్యునికి గృహ వాణిజ్య గోరక్షణాది కర్మంబులును, (వాహ్మణ కులానుసర 
ణంబును విహితములు. హాదుడ ద్విజ వ శూష సేయవలయును 
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సీ, విను కర్షణాదిక వృత్తికంచెను మేలు యాచింపనొల్టని యట్టి వృత్తి 

(పాప్తంబుగై కొని (బతుకు కంటెను లెస్స యనుదినంబును 

ధాన్యమడిగికొనుట 

యాయావరము కంచె నధిక కళ్యాణంబు పజిగ యెన్నుల 

ధాన్య భక్షణంబు 

శిల జీవనము కంటె [(శేయమాపణముల బడ్డ గింజలు దిని 

[బతుకు గనుట 

ఆ. యెడరు చోట నృపతికీ నాల్గు వృత్తులు 

దగుబతి(గహంబు దగదు తలప 

నాపదవసరముల నధము డెక్కువ జాతి 
వృతి నున్న దోషవిధముగాదు. 

పలికెడిది భాగవతము, పలికించేవాడు రామభ[దుడూ, పలికితే భవహర 
మొతుందని పరవశం కొద్దీ పోతన్న భాగవత గాథను తెలుగులో పలికే నాటికి2 

తెలుగునాట ఉన్న సమాజవ ర్తనం కూడా మనం ఈ మాటల వెంట గమనించాలి. 

రాజు దానం ఇచ్చేవాడే కానీ పుచ్చుకోకూడదు. శూదులకు ద్విజ శుశూషముఖ్యం 

వంటి మాటలని అలా [పక్కకు పెట్టినా గుర్తించాల్సిన ఆంళాలు కొన్ని ఉన్నాయి. 

ఆనాటికి మహాసామ్రాజ్యాలు అ _స్తమించాయి. క్షత్రియులు మాత్రమే పరిపాలకులుగా 

లేరు. మొదల్లో వైశ్యులు మాతమే వ్యవసాయం, గోరక్షణ, తతృలవాణిజ్యం 

చేస్తున్నప్పటికీ ఆది కూడా తగ్గిపోయి, వాణిజ్యం మా|తమే చూస్తూండడంతో 

హా[దుల్లోని ఓక వర్గంవారు బానిసత్వం నుంచి విముక్తి పొంది వ్యవసాయం, 

గోరక్షణకు ఆధారమై, ఆ తర్వాత భూస్వామ్యంతో పాటు రాజస్వామ్యం కూడా 

పొందారు. ఆ వర్గాల్లోనే స్వామ్యత పొందని బలహీనులూ, ఇతర వృత్తులవాళ్లు 

ఇంకో బానిస త్యంలోనే ఉన్నారు. రాజరికం పొండిన వాళ్ళందరూ చందుని 

తోనో, సూర్యునితోనో వావివరుసలు కుదుర్చుకొంటున్నారు. కవుల్ని, పురోహి 

శుల్వీ పురమాయిస్తున్నారు. రాజరికం పొందలేకపోయినా స్వతం|త్రంగా 

2, ఆనువాదమన్న స్పృహను ఈ మాటలు రాసీయవు. 
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స్కుపతిష్షులైన శూూదవర్ణాలవారు వాణిజ్యంవై పు కూడా ఎగబడుతున్నారు.3ి 

తమలో తాము వృత్తుల కోసం తగాదాలు పడుతున్నారు.  అమాత్యాదిక 

నియోగాల్లో [బాహ్మణులే కుదుటబడ్డారు. వేదపరాయణ జీవనం తగ్గుముఖం 

పట్టింది. సర్వకర విముక్తమైన అ|గవార దానాలు ఎక్కడో, అరుదుగా కాని 

రావడంలేదు. అలాంటప్పుడు “(బాహ్మణులుగాని వారివలన దండపల్కాదుల 

గొనుటి వంటి మాటలు కేవలం సంస్కృత భాగవత రచనాకాలంనాటి 

భావజాలానికి సంబంధించినవి ఆని మాతమే [గహించాలి. 

తెలుగునాట భాగవతం అవతరించి, పురాణ |ప్రకియను జన పీయం 

జేసింది. నారాయణరావుగారి మాటను తీసికొంటే ఆశుకవితా మార్గాన్ని గొప్పగా 

లోగలుపుకొంది భాగవతం. పౌరాణికుడు నిత్యం జన్నపియంగా భాగవత 

పురాణాన్ని గానం చేసి, వివరించి, ధర్మబోధక త్వాన్ని నిర్వహించేవాడు. 

(పత్యక్ష జీవితానికి ఉద్సోధం కలిగించేవాడు. అందుక్కావలసిన ఆనుపానులన్నీ 

పోతన తన రచనలో సమకూర్చాడు. రెంటిమధ్య ఇంత వైవిధ్యం ఉంటే మరి 

ఆతని ఉద్దేశ్యం మాట యేమిటి? ఎవరో కవి పండిత గాయకుల్ని ఉద్దేశించిగాదు 

పోతన భాగవతాన్ని తెలుగులోకి తెచ్చింది. తెలుగువార ఆదరికీ వెలుగువొట 

అయిన భదక్రిమార్గాన్ని చూపడానికి. నిత్య్మ్వపవచన, (పజోధన నిమిత్తం. 

అందుకే ఆ రచన పొందినంతటి ఆబాలగోపాలామోదాన్ని ఇంకేదీ పొందలేక 

బ్ యురద్: మరిలాటివాటిని ఆందులో పొదిగించడానికి కారణం?...ఆ సీసం 

విషయంలోకి వద్దాము. మొదటి య. ““వినుకర్షణాదిక వృ త్తికంటెను మేలు 

యాచింపనొల్లని యట్టి వృతి తి.” కర్షణమం టే వ్యవసాయం, దున్నడం, అది 

యాచకవృ శ్రితో సమానము, ప్రత నె యాచింపనొల్లని యట్టి వృత్తి మేలు 

అనడానికి ఆనాడు పొలం దున్నే వాళ్లు, ఇంకా బానిసలుగా మిగిలిపోయి 

యాచకసదృ్భశులై నవారైనా కావాలి. లేదా దున్నినా యాచక స్థితి తప్పనివారై నాఐ 

ఉండాలి. యాయావరమని రెండో పాదంలోనూ, మూడో పాదంలోనూ ఎలాగూ 

చెప్పాడు కాబట్టి కర్షణమంటే యాచింపకర్మములేని ఘనవృ త్రిగా కాకుండా 
యాచక వృత్తిలాగా అగుపిస్తోంది, కృషికి సంబంధించిన యే ఆంశం పట్ట 

శీ. వణిజనుంచి బలిజ శబ్దం వచ్చిందని ఒక్ అభ్మిపాయం. 
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గౌరవమున్న వాళ్ళయినా, సమకాలీనతకు చెందిన జొచిత్యం కోసమైనా 

దీన్ని పరిహరించిఉండేవారు. పోతన్నగారు అన్యధా అలాటి సత్పరిహారాలను 
చేశాడు. మరి "ఇక్కడ మాతం కృషిని కింది ఆడుగులోనే ఉంచి భూషించాడు. 
ఇందులో చం(దంగారు పేర్కొన్న జమీందారీ వ్యవస్థ నెడిరించే రై తు 

హుందాతనం ఏమి కనిపిస్తోంది ? అభ్యుదయాంశం ఏమి స్ఫురిస్తోంది ? చివరకు 

తేలేదేమిటం టే- కష్టాలూ, ఆపదల పొలై న మహారాజులు పాదం ముక్రాయింపుల్లో 

అన్న నాలుగు వృత్తులై నా చేయొచ్చుకానీ, పద్యం మొదట్లో కర్షణం మాత్రం 
చేయరాదు. * ఎత్తు గీతిలోని చివరెత్తు మాటల్ని గూడా గమనించాలి. “ఆపద 
వసరముల నధము డెక్కువ జాతి వృత్రినున్న దోషవిధముగాదు.' తక్కువ జాతి 
వాడు ఎక్కువ జాతి వృ త్రిలో ఉంటే, ఆపద వేళల్లో, అది తప్పు. గాదు, 
తప్పుగా పరిణించగూడదు. తప్పయినప్పుడు దండన అమరాలి కదా ! ఆయితే 
ఆపద వేళ, ఈ పాదం ఒక పట్టాన వ్యాఖ్యానించి చెప్పడానికి వీలు కాని మాట. 

కూద ధర్మాన్ని వివరిస్తున్న పద్యం “స్తేయము లేని వృ తియ, 
పచిత్వము, సన్నుతీయు, న్ని జేపలన్ మాయలు లేక డాయటయు......... 
ధరామరుల సేవయు, గోవుల రక్షణంబు'' ఆరంభం ఆరంభమే, దొంగతనం లేని 
మంచి వృత్తి అంటూ మొదలు పెట్టారు. ఆంటే నాడు శూదులంటే మొదటి 

మాటగా దొంగతనం గుర్తుకు వచ్చేదా? లేక పద్యం నడక కోసం ఒక పడి 
కట్టు [ప్రయోగ మా? ఆ మధ్యలోనే “బ్రాహ్మణ క్షత్రియులకు నీచ సేవనంబు 

క ర్రవ్యంబు గాదు' ఆంటూ, వర్ద ధర్మోపదేశం ముగింపులో జాతి మా|తంబున 
బురుషుని వర్ణ ంబు నిర్దేశింపలేరు. శథమదమాది వర్ణలక్షణ వ్యవహారంబుల గన 

వలయు ఆనే ఉదాత్తమైన భావాన్ని ఆందిసాడు, అంతకు మునుపొక పద్యంలో 
శమదమాదుల వంటి సద్భళ లక్షణాలు - 'నిజలక్షణము ల్మగ జాతికి నధిపా !” 
ఆంటూ అగజాతికి మాతమే చెప్పినందువల్ణ్ల వాళ్ళలో అవి లేకుంటే ఆగ 
వర్ణములు కారు అని, మనం ఒక వర్గానికి మాత్రమే ఆయన ఉద్దేశించారు అనుకో 
కంత అందరికీ ఆన్యుయించి హం మేలు. 

పె పద్యభాగంలో కూద లక్షణ వర్ణనలో “గోరక్షణం' ఒకటే విహిత 

వృత్తి ధర్మంలో చెప్పబడింది. ఆనాటి సామాబిక స్థితినీ, వృతి వ్యవహారాలనీ 

—_——_—— 

4 ఇది పరోక్షంగా ఆనాటి భద (ప్రభువుల మీద దెబ్బకాదు కదా? 
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పరిశీలించటంలో ఈ మాటను లోతుగా గమనించాల్సిన అవసరం ఊది. 
పోతన్న నాటి సమాజంలో శూూదులు మరి ఏ ఇతర: వృత్తుల్లోనూ లేరా? 

పంచాయణం వృత్తుల వాళ్ళు కూదజాతిలోకి రారా? వై శ్యవర్గం లోనికి వెళారా? 

మయుణ్ణీ, మార్కందేయుణి, వాళ్ళ సంతతినీ కుల పురుషులుగా చెప్పికొని 

పురాణాలను నిర్మించుకొన్న వీళ్ళు, యజ్ఞోపవీతం వంటి చిహ్నాలతో నేమి, 

భౌతిక కిర్మాధార కొస్త్ర సంపర్మ్కం0తో నేమి, తాము నిర్మించిన వస్తువులను 

వినియోగంలోకి తెచ్చే విధానాలతో నేమి, వైశ్య శబ్ద పిధిలోకి వస్తారేమో ! 

భూకర్షణం కలిగిన వాళ్ళు కూడా వై వై శ్యశబ్రవాచ్యులై, కేవలం గోరక్షణం వహించే 

వాళ్ళు మాతం కూద వర్ష్గీయులౌతారా? కులనామాల న్నీ 

(పాయికంగా సామాబిక పరిభాషలోకే వసాయి. ఆనాటి సమాజం 

లోని ఆర్థిక స్థాయి నిర్ధారకాంశాల్లో గోసంపద కింకా ముఖ్యస్థానం 

ఉంది. అప్పటికొకటి రెండు శతాబ్దుల పూర్యంవిగా చెప్పబడే కాటమరాజు కథ, 

పల్నాటి యుద్ధకథ వంటి (పసిద్ధ తెలుగు గాథల్ని లీసికొంటే, ఆ విషయం 

తేట తెల్హమౌతుంది. భూసంపదకంటే సుఖమైనవసతి కలిగించేదిగా గోసంపద 

పరిగణనలోకి వస్తుంది. అనేకంగా ఆలయాల కిచ్చిన దాన శాసనాలు కూడా ఈ 

అంళాన్ని వెలుగులోకి తెసాయి. గోరక్షణేతర వృత్తి కలిగిన వ్యాదులు కూద 

వర్ణంలోకి రారా? ఒక వంద సంవత్సరాల తదనంతరం వచ్చిన పెద్దన్న 

“ఆచటి నాలవజాతి హ;ముఖా త్రవిభూతి'ఆఅంటూ (పళ సంగా [పశంసించాడాయె. 

పోతన్న, చె భాగంలోనే మరోచోట “సంకర జాతులై న రజకాదు' లను అంత్య 

జాతులుగా పేక్కానడం వల్ల, శూ దుఒలో సంపన్న వర్ణాన్ని మా[తమే ఆయన 

ఉపలశించాడేమో! 

భాగవతల ముగింపులో, ద్యాదశస్క_ంధాంతంలో భవిష్య పురాణకథనం 

చేస్తూ నిర్మొగమాటంగా భావితరాల్లోని ఆగ వర్ణజుల వ ర్రనాలను ఖండి స్తాడు 

పోతన్న. వర్ణాశమధర్మ విహితులై ఎలా నిహతు లౌతారో నిర్మమకారంగా 

పెరొంటాడు. ఈ నిర్మమతను కేవలం యధాతథానువాదంలోని కథాకథన 

వై ఇరిగా భావించక ర్లేదు భ విష్యపు రాణ (పసక్తమైన భావితరం, తనకు 

సమకాలీన మైందేనన్న స్పృహను ఆమన వెన్నం లే ఉంటు౨ది. అందుకే వాళ్ళ 

కళ్ళను తెరిపించడానికే ఆ నిర్మమశను ఆవలంవిసాడు. పోతనలోని దివ్యాంశ 
ఆదే. భగవశ్చారమ్యం పొండిన మహాభక్తువి నిర్భీతాంశ అది, ఆనాటి సమాజ 
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స్థితిలో అచ్చమైన ఆభ్యుదయాంశ కూడా అదే. అంతేకాని, చ్మకవర్తుల 
వర్తులాన్ని ధిక ౫ రించి, వాళ్ళ చక్రానికి ఎదురొడ్డడం కాదు, రాజరికాన్ని 
తక్కువ చూపు చూడడమూ కాదు. పోతన న. పరిస్థితిని గమనిస్తే 

[పజలందరూ సమీకృతులై ఒక ఉత్తమ |పభువుకోసం అన్వేషణ పునర 
కనిపిస్తుంది. రాచకొండ రాజ్యం పలాన అవతరించింది. కాకతీయ స్మామాజ్య 
విచ్చిన్నానంతరం, మహమ్మదీయుల దురా[కమణలను, దురాగతాలను (పతిఘ 
టించే నిమిత్తం, స్వచ్చందంగా (పజావాహిని ఒక వీరుణ్ణి, కూరుణ్ణి వరించ 
డానికి కదలి వచ్చింది. వీరత్వం పట్ట [ప్రబోధం పెరిగింది. సర్వలక్షణళోభితు 
లైన హరుల వర్ణన కావ్యసీమల్లో [పబలింది. వా తధర్మ [పబోధం, ఆనాటి 
సమాజంలో _పధాన తం[తమైంది. ఆత్మార్పణం, హింసాత్మకమైన పరిత్యాగం, 
రణోత్సాహం, వీరధర్మం నాటికి చార్మితక అవసరాలయ్యాయి. మతంలోనూ, 
మనోవతంలోనూ ఈ మార్పు మనకు బహుధా కనిపిస్తుంది.క విత్వం యధాళక్రి 
ఈ భావ విస్ఫూ రి రికోసం పరి|శమించింది. పూర్వగాధల్లోని మహావీరుల చరిత 
లను, వాళ్ళ వీరోచిత కృత్యాలను పరవశం గొలిపే విధంగా గానం చేసింది 

_శూరభ కిని పెంపొందించడానకి దోహదం చేసింది. శూరభ క్రి వ్యకి 
ఆరాధనకు చోటిస్తున్నదని కాదు మనం ఎన్నవలసింది, శూరభ క్తి పరోక్షంగా 
దేశభ కికి వీజం వేస్తుందని. నిన్న మొన్నటి కాల్పనికోద్యమ "సంధికాలంలో 
కూడా ఈ పకియా వ్యాప్తిని మనం గు ర్రించవచ్చు. “ఇతర దేశాలలో కూడా 
సమాజంలో మార్పుకోరే రచయితలు వెనుకటి గాథలనే తిరిగి కొత్త పద్ధతిని 
ఆన్యయించటంతో (పారంభించడమనే సాం[ప్రదాయముంది' అనే చందంగారి 
మాటలను మనం ఈ వెలుగులో ఆన్వయించుకోవాలి. శూర భ క్రికోసం, ఆనా ళ్ళల్లో 
య. పంఛా- అవతార పురుషులై న (శ్రీరామ, శ్రీకృష్టాదుల గురించి మహో 

త్కష్టంగా గానం చేయడం సర్వసుగుణాభిరాములుగా, ధర్మరశాపరాయణులుగా 
వారిని ee ఈ అవతార గాథావర్ణన, ౪ నాళ్లలో మనకు దాక్షిణాత్య 

భాగాల్లోకంచె, బొత్తరాహ భూముల్లో ఆధికంగా కనిపిస్తుంది. జ్్త్తరాహ 

భూ ముల్లో అవతార వర్ణన నంపదాయానికి ఆధిక [పాచుర్యం రావడానికి 
కారణం అక్కడ వెలసిన మహమ్మదీయల ఆగడాలే. ఆ వేడ్ దక్షిణాని' 
కింకా అంత దిగలేదు. దక్షిణాది మొగసాలలోనూ, ఉత్తరాది కడ అందులోనూ 
ఉన్న తెుగు భూమెలోమ్మాశం తాండవిస్తోంది. ఆందుకోసమే జొత్తరాహ సంప 
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దాయాన్ని, సమకాలీన చారి[తకావసరాన్ని గుర్తుపట్టి, పోతన్న, దుష్టశిక్షణ పరా 
యణుడై న భగవదవతార తత్వాన్ని [పశ స్తంగా నిరూపించే భాగవతాన్ని తెలుగు 

లోకి తెచ్చాడు.కడగండ్డ పాలౌతున్న తన |పజకు ఊరటగొలిపే విధంగా, నిబ్బరర 

ఇచ్చే తీరుగా, వా తధర్మం [పకాళించేరీతిగా భాగవత రచనను నిర్వహిం చాడు. 

“ఒనరన్ నన్నయ తిక్కనాది కవులు త..దాకా తన పుణ్యం కొద్ది భాగవతాన్ని 

వదలి పెట్టారని పోతన్న సంతోషించడని గుర్తించడం కంటె, వాళ్ళ కాలం 

కంటె పోతన్న కాలానికి భాగవత రచనావసరం ఏర్పడిందని గుర్రించాలి. 

రాజవ్యవస్థకు కావలసినన్ని ఆందాలు సంతరించడంలో పోతన్న బీరు పోలేదు: 

ఎలాటి [ప్రభువు వి షయంలోనై నా, వీలై నంత వరకు న్యూనతను రానివ్వకుండా 

దాచెయ్యడానికే [పయత్నించాడు. హిరణ్యకశిపుడు వంటి పరమ అభాగవత 

రాక్షస శిరోమణి విషయంలో నై నాసరే, తన తమ్ముడైన హిరణ్యాకుడు హరిచే 

హతుడై న పిమ్మట, వాని బిడ్డలను, భార్యలను, తన తల్లిని చేరబలిచి “పరు 
లెవ్వరు! తామెవ్వరు? పరికింపగ నేక మగుట భావింపరు. | తత్పరమ జ్ఞానము 

లేమిని, పరులును మేమనుచు దోచు పాణుల 'కెల్లన్” _ అంటూ ఉపన్యసించిన 

వైరాగ్య భావాలనూ, సుయజ్ఞోపాఖ్యానాన్ని . ఈశ్వర పరాయణతనూ చదివితే, 
హిరణ్యక శిపుని వ్య క్రిత్వం స్ఫుటంగా ఎదుట నిలిచి విస్మయం గొలిపిస్తుంది స 

తర్వాత తర్వాత ఆత్మ సుతుణై, నారాయణ జపం మూలంగా ఏవగించుకొని 

వాంసించినప ప్పుడు తప్ప, అతని హుందాతనానికి ఎక్క_డా దెబ్బతీసే విధంగా" 

రచన సాగించలేదు. సామాన్యమైన కావ్యక్రియా పరాయణులై తే, వీలై నంత 

వరకూ హిరణ్య కశిపుని [కూరత్వానికి నగిషీలు చెక్కి ఉండేవారు కాని, 
జొన్న త్యానికి ఊపిరి నిచ్చేవారుకారు. రాజవ్యవస్థకు ఆయన మెలుగులు దిద్దిన 

ట్టాలన్ని ఒక ఎత్తు-బలి చరిత ఘట్టం ఒకటే ఒక ఎత్తు. పోతన్న లోని భక్తి 
గ్యాలూ, ఆత్మ విశిష్టత, భావుకత, శిల్పం ఆన్నీ ఒక దాన్ని మించి ఒకటి 

ర 
లా 

టీపడి సాగాయి అందులో. రి జొన్నత్వం-వామనుని కన రక న. [ల టై 

ర్ ఇక్కడొక విషయం గమసించాలి + హీర ణ్యక శిపు డెప్పుడూ వె దిక 

మతాన్ని, వె దిక మతావలంబులనూ, విష్ట్యన్వేషణలో హింసించాడు 

తప్పు, సామాన్య జనులకు- హూ దులకు -పీడన కలిగించాడనే మాట 

ఒక్కటీ : అగుపడదు బహుశ ఒకనాడు వైదిక. వర్గానికి. అవైదిక 

రాజవర్గానికి జరిగిన పోరాటానికి ఈ కథ సంకేతం కావచ్చు. 
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ఆనే రెండు ప్రధాన దృక్కోణాలనూ చాలా పొందిగ్గా నడిపించాడు. విశ్వాధిపతి 

అయిన విష్ణువు చేతినే |క్రిందుచేసి, బలి చక్రవర్తి చేతిని మీదు చేయడంలో 

స్వంత కల్పన లేకున్నా ఆ మీదైన వై నంలోని గొప్పతనాన్ని హృదయానికి 
హత్తుకుపోయెలా చెప్పడంలో పోతన్న స్వంత ముదా, (పతిభా 

ఉన్నాయి. బలిచ కవ ర్తిని తెలుగు సాహిత్యంలో కనిపించే గొప్ప దాన వీరునిగా 

తీర్చిదిద్దాడేకాని, దానవునిగా చితించలేదు. “కారే రాజులు రాజ్యముల్ కలుగవే' 

అన్న మాటలు పోతనలోని నిరాడంబరతను, నిష్కామతను (పతిధ్వనించగమే 
కాకుండా, సమకాలీన నరపాలురకు పున్టినిచ్చే దివ్యమం|త్రోపదేశాన్ని చేస్తు 
న్నాయి. భాగవతంలోని ఏ రాజవీరుని కథను తీసికొన్నా, దాన్నాక సుందర 
సందేశంగా తీర్చడానికి చేసే [పయత్నం కనిపిస్తుంది. అడపాదడపా [బ్రాహ్మణ 
వ్యవసుకే కించపాటు కలిగే సితి భాగవతంలో కనిపిసుందేమో కాని, రాజవవ 
Cr న్ ( లి 

ఫ్టకు కించపాటొదవే స్థితి కనిపించదు, aN, RR కీ వతరించిన 
సన్ని వేశంలోనే క్రి రహస్యం ఉంది. భాగవత ధర్మం ఆది ఇమిడి వుంది. 

(బావ్ముణ మతాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, క్ష్యతియులు రూపొండించిన ఉద్యమం భాగవత 

ధర్మం. కా[త ధర్మ |పవేళానికి భాగవత ధర్మం ఓక తాత్విక స్వరూపం 

పోతన్న కాలంలోని పరిస్థితి కూడా ఆదే. నరపాలురను బలహీన పరచడం 

కాకుండా, వాళ్ళనింకా బలవంతులుగా, గుణవంతులుగా, రాజ్య రశ్న్షణ, మత 

రక్షణ పరాయణులుగా తీర్చి దిద్దడానిక్సి నాటి మత (పవ కలూ, సాహిత్య 
=" న్ా 

నిర్మాతలూ కృషి చేళారు. ముఖ్యంగా కో భారతదేశంలో ఆ కృషి ఫలితమే 

(శ్రీరామ, శ్రీకృష్ణ [పళ స్ర్తి గానామృత్వాలు. కీస్తు అనంతర భారత చరిత్రలోని 

మధ్యకాలంలో కృష్ణ, రామ (పళ స్తి కోమ్మేలు చేనకకాప్పేతరంచాయి. కృష్ణని 
లోని రాజకీయ చతురతా, అర్థ విద్యాపారంగత్యం, సరస నై పుణ్యం. రాముని 

లోని నై తీకబలం, కొన్ని విలువల పట్ట చి త్రకుద్ధి, ఆచరణ పటిమా పతి నర 

పొలునికీ ఆతి ముఖ్యమని పరోక్షంగా చాటి చెప్పాయి. పోతనలో రామకృష్ణా 

దైవతం కొటొచ్చినట్లు కవిపిస్తోంది.. శ్రీరామాంకితమైన తెలుగు భాగవతం, 
ఉక లు లా జనాన్ ఇలా 

శ్రీ కృష్ణ సంకీర్తన, చింతనాల వల్లనే నేటికీ కోహినూర్ వ్యజంలాగా మెరిసి 

పోతోంది. సంకీర్తన, చింతనాలనే భక్రిమార్గాలకు ఉపాదేయంగా తెలుగు నాట 

ఎప్పటికీ కాశ్యత కాంతితో నిలిచిపోతుంది. ఆ కాంతికి నిధానమైన భక్తిమార్గ 
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మనే సాహెక్య పంథా) ఇక కాస్త పఠశీలిద్దాము-ఆదే పోతన రచనకున్న సామా 
జీక భూమిక, అనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకొని 

తొట్ట తొలిసారిగా భారతావనిలో సాక్షాత్కరించిన భక్తి మార్గమనే 
సాం్యపదాయాన్ని గురించి మొదట్లోనే కాస్త సమీక్షించుకోవలసిన అవసరం 

ఉంది. హిందూ మతానికి ఉపాధులుగా చెప్పబడే సంహితలు, (వాహ్మణారణ్య 

కోపనిషత్తుల్లో, తా_త్వికదర్శనానికి అద్ధం పట్రైవి ఉపనివత్తులే. విశ్వం, 

చై తన్యం, జీవుడు, ఆత్మ, పరమాత్మవంటి అనేక నీరూప విషయాల పట్ట 

అవగాహన పెంచేటందుకు భిన్న కాలాల్లో భిన్న మహర్షులు చేసిన (ప్రయత్నాల 

ఫలితమే ఈ ఉపనిషత్తులు. నిరాకారమూ, సిర్గణమూ ఆయిన పరమాత్మ 

చైతన్యాన్ని విశ్లేషించి, వివరించి, తర్క ంచే జ్ఞాన భాండాగారాలు. గొప్ప మేధా 

గత పరి శమ, లంధింబే అక్షరమం(తాలు. కువ ఉపనిషత్తులు వెలసినకాంం 

కీ పూ. 6వ శతాబ్ది [ప్రాంతమని ఆధునిక విమర్శకు లంగీకరించినప్పటికీ, 

వీటి ఆరంభ వికాస కాలం ఆంతకు చాల పూర్తుమేననీ, పాయశః [క్రీ.పూ 

2000 సంవశ్చరాల నుంచి వీటి వికాసం ప్రారంభమై ఉండవచ్చనీ పెద్దలు 
ఊహిస్తున్నారు ఈ నకెమి సుదీర్షకాలంలో ముఖ్యంగా మొదటి సహసం. 

లోపల వర్ణ[పతిప త్రి పెరగడం, జ్ఞానమార్గమైగ తా_క్వైక దర్శనం కొంతమంది 

చేతుల్లో మా ఆమే ఉండిపోవడం, ,కమే క వాళ్ళకు మిగిలిన సమాజం మానసిక 

బానిసత్యం నిర్వహించే దశ రావడం, ఈ జాన చె చై తన్యమంతా సామాన్యుల 

క్రేమ్మాతం ఆఎదుబాటులోకి లేక పోవడం వంటి ముఖమెన పరిణామాలు చోటు 

చేసికొన్నాయి. ఒక మాట ల్లో వెప్పాలం టే, పామరుల కూ-పండితులకూ, సామా 

న్యులకూ, తా_త్రికులహ మధ్య; ఒక ఆగాధం, దూరం ఏర్పడే పరిస్థితి వచ్చింది. 

ఆత్మచె తన్యాన్ని నమ్మే స్వభావం ఉన్నప్పటికి, దాన్ని ఆకళింపు చేసికొని, 

దివ్యతను అదు కొనే మార్గం తనకు దూకమైగట్లు, దాన్ని తమకుంచి దూరం చేసిన 
వారు తమమీద అనుచిత మైన పెత్తనం చేస్తున్నట్లు, యజ్ఞ యాగాది నిషృల కర్మల 

గాధారంగా తమ ఆర్థిక రూపాలైన పకు సంతతిని కొల్పగొ ఎటున్నట్లు 

సామాన్యు ఎ ఆనుకో సాగారు. అందుకోసం ఉద్యమ రూపంలో విప్ప కాలు 

లేచాయి. ఈ విస్టవోద్యమాలకు ఒకవైపు సాత్వతులు, మరొకవైపు లిచ్చ 
వూ, శాక్కులూ నాయకత్వం వహించారు. వీరందరూ క్ష్యతియులే, ఇక్కడ 
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ఈ మాటను కొంత విపులీకరించాలి- తర్వాత తర్వాత వివరించబోయేదానికి 

ఇది కీలకం కనుక. సంహిత-ఆందులో మొదటిదైన బుగ్వేద సంహిత- 

ఆర్య మత తత్వానికి సంబంధించిన రెండు ముఖ్యమైన దృక్కోణాలను 

చూపుతుంది. ఒక వైపు-భిన్న దేవతలను, వారిని సంతృవ్రిపరచే భిన్న 

పూజా విధులను నిర్దేశించింది. మరోవైపు అంతకంటె ఆతీతంగా, ఆ దేవతా 

తత్త్వాన్ని, విశ్వతత్త్వాన్ని, విశ్వాత్మ వై విధ్యాన్ని విశ్లేషిస్తూ, ఇదంతా ఒకే ఒక 

విశ్వచై తన్యం-పరమాత్మ-_బహ్మతత్వ విలాసమనే నిర్ణయానికి వీజం వేసింది. 

రెండవది ఉపనిషత్తుల్లో విస్తారంగా వికసిస్తే, మొదటిది-యజ్ఞయాగాది విహిత 

కర్మల విధుల్ని వివరించే (బాహ్మణాల్లో పెరిగి పెద్దదయింది. [కమేపీ, 

రెండూ (పక్కపక్కనే పెరుగుతూ వచ్చినా, రెంటికీ మధ్య వైవిధ్యం కూడా 

పెరుగుతూ వచ్చింది. హిందూమతం పేరువద్దకు వచ్చేసరికి వీటిన్నిటినీ ఒకే 
(తాటికి గట్టి చూసాము కాని, రెండూ రెండు భిన్న మార్గాలకు కారణభూత 

మైనవనే అంశాన్ని విస్మరిస్తాము. ఆందులో మొదటిదాని పాబల్యం పెరిగి 

నందువల్లనే విప్తవాలు ఆవశ క మయ్యాయి. నివృలయజ్ఞ యాగాది కర్మ 

తంతాలకు నిలయమై, అదే తాత్త్విక దర్శనా మార్గమని పేరు 

వచ్చేసరికి విష్ణవాత్మకమైన ఆ మార్పులకోసం ఉద్యమాలు అవసరమయ్యాయి. 

(బాహ్మణులను పట్టుకునిల్చి వర్ణవ్యవస్థకు నీళ్ళుపోసి పెద్దచేసిన వర్గంమీద, 

సాత్వత్తులు, లిచ్చవులూ, కాక్యులు తిరుగుబాటు చేశారు. సాత్వతులకు 

(శ్రీకృష్ణుడు నాయకుడు. లిచ్చవులకు వర్థమానుడు [పధాన నాయకుశు. 

ఇా క్యులకు గౌతముడు. [కమంగా వీరే. వాసుదేవం, జైన, బౌద్ధాలకు ఆది 

(పవరక్రలూ, లేదా, ముఖ్య [పవ ర్తకులయ్యారు. గమనించవలసీందేమిటం టే, 

ఆర్యావర్త భూమికి మూడంచుల్లోనూ ముఖ్యమైన మూడు విప్ణవాలు 

రావడం.* సాత్యతులు జ్ఞానమార్గం స్థానే భ క్రిమార్గం [పవేళ 

పెట్టడానికి కారణభూతులయ్యాారు నిరాకారుడూ, నిర్గుణుడూ అయిన 

'ప్రరబహ్మను దర్శించి, తదై కం పొందడం-వ్యావహారిక వృత్తుల్లోని పామరు 

లకు కష సాధ్యం కనుక, ఒక విశిష్టరూప కలితుడూ, సమ స్తగుణయశోవిలాసి 

ఆయిన ఈశ్వరుణ్ణి భ క్రితో అర్చించి, సాయుజ్యం పొందమంది వాసుదేవ 

8," చుబుపట బచు ఉన్న (పభావాం (పకావు వీటిపై ఎంత? ఆశేవి 
దట ఈ 

ఆజా 

లోతుగా చూడాల్సిన విషయం, 
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త్తం. నీహప (బ్రహ్మ పదార్థాన్ని జ్ఞానంతో. చేరడంకంటె, భక్తితో 
సారూప దైవాన్ని పొందడం సులువని ఉద్దాటించింది. సీరూప |బహ్మ 

తత్వాన్ని గురించిన తార్కిక వాదాల కంటె, మానవజీవితం, జీవిత సమ 

స్యలూ, నై తికత-వీటి గురించి అవగాహన ముఖ్యమైంది. ఈ ఆవగావానే 

ము క్రికి మార్గమని ఉపదేశించింది బౌద్దం. ఈ సూతాన్ని ఆంగీకరిస్తూ, జీవాత్మ - 

పరమాత్మల స్వరూపాన్ని కూడా అర్థం చేసికొని, పరమ ప్రాకృతిక రీతిలో 

నిరాడంబర జీవనం గడుపుతూ, విశ్వచై తన్యాన్ని ఆకళింపు చేసుకొనే రీతుల్ని 

అన్వేషించమంది జై నం. ఈ మూడింటి వైపు సామాన్య జనులకు మొగ్గు పెరి 

గింది. ఇవి మూడూ [పాచీన భారతీయతత్వం విలువల్ని [కొత్త దృకో్కో+ణా. 
లతో పునరుద్ధరిస్తున్న వే. ఈ మూడింటికి భిన్నంగా బయలుదేరిందే [బాహ్మణ 

మతం బౌద్దం, జైనం, వాసుదేవం వై దికమతానికంటె భిన్నమకాలుగా 

మనం పరిగణిస్తే, ఈ (బాహ్మణమతాన్ని కూడా భిన్నంగానే పరిగణించాలి --. 

ఇదీ వై దికమతం ఒక్కటి కాదు. వై దికమతం విశ్వచై తన్యాన్ని ఆవిష్మ 
రించడానికి యత్నించింది. ఇది ఒకానొక సారూపమైన దేవతామూర్తుల 

అక్బనావిభుల్ని, కొన్ని సం్యపదాయ విధుల్ని ఎర్పరచటానికి కృషి చేసింది. 

నిజమై” జ్ఞా మార్గం కంచె భిన్నమైన, బాహిరమైన కర్మకాండకూ, కృతిమ 

మైన ఆచార సు పదాయాంకూ-పాధాన్యం సెంచటానికి క ష్టించింది. ఇదీ 

[పాబీన వై ఏక మతఎకంటె నిక్కచ్చిగా భిన్నమైంది. జైన, బౌద్ధాలు వైదిక 
మతం కంటె ఎలా భిన్నమెనవో, ఇదీ ఆలా భిన్నమైనది. తేడా అంతా ఒకటే. 

జైన, బౌద్దాలు వైదిక చదుతంనుంచి పూర్తి దూరంగా వచ్చి, నూత్న దర్శన 

మార్గాలే, బహిర్విధులతో పాటు, అంతర్జర్శనంలో కూడా మార్పును తేవ 

డానికి [పయత్నిస్తే, ఇవి వైదిక మతం పరిధిలోనే ఉంటూ, అంతర్జర్శనంలో 

కాకుండా, బహిర్విధుల్లో [వాముఖ్యతనిస్తూ పోయింది. పై మూడింటి విప్లవాల 

తర్వాక, మూకింటిశోరు రాజ్రీమార్గాన్ని అవలంబించి, మూడింటి తీరులనూ 

లోగలుపుకోవటా కి యక్నిస్తూ మరికొన్ని సరికొత మార్గాలు తరువాత 

వచ్చాయి. భక్తితో సారూపదేవతాక్సన అనే అంశాన్ని. తీసికొని, ఈశ్వరునికి 
తోడు హరికి కూడా పీఠం వేసి, ఆ హరీ వాసుదేవ కృష్ణుడూ ఆభేదం వంటి 

భాగవతుఐవకు లోగలుపుకొంది. బుద్ధ్యుకి కూడా ఆ హరి ఆవతారమె అ._ది. 

ఒక శా చికి వర్ధరూముణ్ణికడా ఆ వూరి ఆవతారంగానే. చేసింది. బౌద్ధులూ 
? 
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జ్లై నులూ ఒక ముఖ్యమైన పని చేశారు. సమాజంతో జ్ఞానజ్యోతిని వెలిగించ 
టానికి, బౌద్ధులు కొన్ని సామాజిక పీఠాలను ఏర్పరచుకొని, అక్క_బ్డు=చి సామా 

న్యులందరికీ తమ నవ్యజ్ఞానమార్గాన్ని వినిపించడం మొదలు పెట్టారు. ఎఊళ్ళోనూ 

మూడు పూటలకంటె ఎక్కువ గడుపకూడదంటూ, పరమ (పాకృతికంగా 

మసలాలనే నియమం పట్టిన జైనులు, అరణ్య మధ్యాల్లో ముఖ్యస్థావరాలను 

'కేం్యదాఅను ఏర్పరచుకొని, అక్కడనుంచి నితృసంచార సముపార్షితమైన తమ 
జ్ఞానంతో గొప్ప గొప్ప మేధాగత పరిశ్రమలను నిర్వహించారు. సమాజోప 

యోగకరమెన భిన్న భిన్న శాస్తాల ఆవిర్భావ, వికాసాలకు నిత్యం పరిశ 

మించారు. జైన, బౌద్దుల ఈ కృష జనుల్ని చాలా ఆక రించింది, (బాహ్మణ 

మతము ఈ రెంటినీ - ళలోగలుపుకొంటూ, వ్య కిరూపాత్మక దేవతార్చనల 

నిమిత్తం బౌద్ధుల ఫక్కీలో పీఠాలను, దేవాలయాలను నెలకొల్పింది. (ప్రజా 

బాహుళ్యానికి జ్ఞానం పంచే నిమిత్తం, సమాజావగాహనకు పెంచే విధ=గా, 

వైజ్ఞానికత, నైతికత పెరగాలంటూ ఉపదేశాత్మక మైన పురాణాలను నిర్మించింది. 

' తమ మతాన్ని జన్మపియం చేసేటందుకూ,జైన బౌద్ధ భాగవతుల దాడి నెదుర్కొనే 

టందుకు (బాహ్మణ మతం ఎంచుకొన్న కొత్త దృక్కోణాలు-వ్య కి రూపాత్మక 

దైవం, పీఠం-లేదా దేవాలయం, పురాణం. ఇందులో పురాణాన్ని మొట్టమొదటి 

సామాజిక విద్యా పాఠ్యగంథం - (First formal text of Social 

Education) ఆనొచ్చు. ఈ పురాణాల మూలంగా, |[బాహ్మణ మతం 

[పత్యేక రూపం ఒక విధంగా తెరమరుగౌతూ, సమ్మగీతిలో హిందూ మతావి 

ష్క్రరణకు సంబంధించిన 1పయత్నం జరిగింది. నవీన దర్శనాలు, | పావీన 

దర్శనాలు, బహుపూర్వచరితలూ, గమాజ స్యరూపాలూ అన్నీ కలిసి, 
జానపదుల హృదయాన్ని ఆకర్షించే ధర్మాల్లో ఒక్కటైన ఆభూతకల్పనా 

ద్రవ్యం సహాయంతో పురాణ కథలు అనేకంగా వెలసి వచ్చాయి. [కి.పూ. 4,లి 

శతాబ్దాల నుంచి (క్రీశ. 12 శ.ల వరకూ ఈ పురాణాల కల్పన కొనసాగుతూనే 
వచ్చింది. ఈ యుగారంభానికీ పూర్వమే (పసిద్ధంగా వెలసిన ఇతిహాసాలకు 
సైతం జానపద అభూత. కల్పనాధర్మం తోడై, కొ తరీతిలో కొండంతలుగా 

పెరిగిన పురాణాలయ్యాయి. ఈ పురాణాలన్నిటిలోకి తలమానికంగా వచ్చింది 
భాగవతం. ఒక విధంగా ఇది చాలా పటిన్టంగా సాగిన సమ్మ్ముగచన, 

పె లక్షణా ఎన్నీ దీంట్లో అధికంగా కొట్టొచ్చినట్టు కనిపించడమే కాకుండా, 
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భక్తి యోగానికి ప్రాముఖ్యత పెరిగి, మరింత జన్నపియం చేసే శక్తి వచ్చింది. 
భక్తి మార్గ |పదీపిక కావడమే దీనికి వెన్నెముకలాంటి లక్షణం.ఇదీ సంస్కృత 
భాగవతం వెలసే నాటికి, త|దచనా నేపధ్యం. దీని నిర్మాణకొలం స్పష్టంగా 

తెలియనప్పటికీ, [బాహ్మణమకానికి ఒక పటిష్టమైన సమ్య(గూపం ఏర్పాడ్డాక, 

భక్తిమార్గం సుపతిష్టమయ్యాక , అవతారవర్ణనా _పయోగం అత్యంత విజయ 

వంత మార్గమని తేరాక ఏర్పడ్డ రచనే అన్నది నిర్వివాదాంశం. 

తెలుగు దేశంలో పోతనకు చాలాకాలానికి ముందే కన్నడ, తమిళ 

దేశాలనుంచి వర్ణవ్యవస్థను, కులభేదాలను వ్యతిరేకిస్తూ భ క్రి ,పధాన మతాలుగా 
వీరశె వం, వైష్టవం [వచారంలోకి వచ్చాయి. సర్వసామ్యతను, స్వామ్యతను 

మత పరంగా కానీ, మత చైతన్యంతో నిబద్ధమైన ఆనాటి సమాజపరంగా కొనీ, 

ఇవి ఎక్కువగా ఉపలక్షించాయి. ఇవి దేశీయతను బహుధా ఆవరించాయి. 

గుడి భాషగా కూడా |దావిడాన్ని (ప్రవేశ పెట్టాడు శ్రీరంగంలో నాధమునీ, 

విశేషించి అతని అనుచరుడు రామానుజుడు. ఈ దేశీయత సమ్మగంగా కొక 

పోయినా ఒక [పయత్నంగానై నా తెలుగులో వీరశైవ సాహిత్యంలో కని 
పిస్తుంది. అయితే వర్ణాశమ పధానంగా వైదికమతం కంటే అభిన్నంగా 

భావింపబడుతున్న (బాహ్మణమతం పాశక్షిక మైన గాడిలోనుంచి తప్పించి, 

మరో పాక్షికమైన గాడిలో కుదించి కట్టివేయ డాసికి చేసే ప్రయక్నం అవడం 

వల్ల, ఇదీ ఆంత విజయవంతమై వెళ్ళూని ఏకైక మార్గంగా నిలవలేదు. 

మార్పు పునఃవాంఛనీయమైంది. ఆ స్థితిలో ఉత్రర భారతంలో భ క్రి (పధానరితి 

ఒకటి అవతరించింది. ఇది వైష్టవంతోకాని, విష్టవతార (పధానమైన శాఖలతో 

కాని ముడిపడి నడిచింది. (పతి అవతారం ఒక మేధాగత పయోగమే. సమాజం 

గమనంలో మార్చు తేవాలనుకౌన్నప్పుడు, భగవంతుడు అవతరించాడంటారు. 

ఆంటే సామాన్యార్థంలో, ఆ ఆవతారం పేరిట మేధావంతుడు ఒక (ప్రయోగం 

చేస్తున్నాడన్న మాట ఈ (ప్రయోగ లక్షణం, (పస్తుతం వివక్షలో ఉన్న 

(పయోగకాలానికి కూడా చక్కగా నప్పింది. విభిన్నమైన విష్ట్యవతార గాథల 

[ప్రశంస పెరిగింది. ఆ మూలంగా అందరికీ భగవదధికారాన్ని, పరోక్షంగా 

సమాజంలో సర్యసమతను, ప్రచారం చెయడం జరిగింది. ఈ సర్వసమతా 

(ప్రచారం ఒ చాతక అవసరంగా పరిణమించింది. మరీ ముఖ్యంగా ఉతర 
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దేశంలో మహమ్మదీయులు రాజ్యాలను (పతిష్టించుకోవడంతో అగకు=డా, 

హైందవ జాతిని మహమ్మదీయ మతంలోకి ఊకుమ్మడిగా మార్చడంలోకూడా 

ఉద్యుక్తులయ్యారు. పహైందవుల పేరిట చలామణి ఆయ్యేవారిలో బాహ్మణమతం 

సృష్టించిన అంతరాలూ, వాటి పరిణామాలూ, పభావాలూ మోరంగా ఉన్నాయి. 

సామాన్యులు, నిమ్న వర్గాలు, ఈ నిమ్న పతిప తితో నలిగి పోవడం కంటే, 

సర్వసమానతను చూపించే ముస్టిం మతమే మేలనే భావంలో పడే ప్రమాదం 

వుంది. అలాటి భావాన్ని వీలైనంతవరకూ బహుధా (పచారం చేయడం జరుగు 

తోంది. భగవంతుడి పేరు చెప్పినా ఫలితం నాస్తి అవుతోంది ఎందుకంటే, 

ఆయన పాదభాగం తమ [పాదుర్భావ స్థాన మైపోయింది. సేవతప్పనిసర వుతుంది. 

ఒక వైపు భౌతికసేవ, మరో వైపు మానసిక బానిస సేవ మధ్యలో 

నిమ్న వర్గీయులు నలుగుతున్నారు సామాన్యులు, నిమ్న 

వర్ణాలవారు 'ఆందరినీ ఒక తాటి మీదకు తీసికొచ్చి, ఆత్మ 

విశ్వాసాన్ని పురికొల్పి, సర్వసమతనూ, సర్వజన గౌరవాన్నీ చాటి చెప్పాల్సిన 

బాధ్యత అంకురించింది. వీరళి వంలాగా ఆత్మార్పణం, ఆత్మ హింసవంటి 

రూషాల కేసి వెళ్ళి, నై రాళ్యం పెంచకుండా, [కియా శూన్యమైన బలాదూరు 

స్థితిని కల్పించకుండా, మధురమైన, భావపరమైన ఆనంద భక్తి మార్గాన్ని 

“1పజలకు, ఆందులో విశేషించి, ఆడుగు వర్గాల వారికి అందించాల్సిన ఆవసరం 

ఏర్పడింది. [(పజలందరి మధ్య ఉన్న సామాజిక అంతరాలను తగ్గించాల్సిన 

ఆవసరం ఏర్పడింది. ఆందరికీ భగవదధికారం సమానమన్న భావనను 

మేల్కౌాల్పాల్సిన ఆవసరం వచ్చింది. ఈ ఆవసరాన్ని పూర్తి చేయటానికి భక్తి 

[ప్రధానమైన వైష్టవం ఉ& త్తరాదిలో అవతరించింది. ఈ సమకాలీన లక్షణమే 

ఊఉ త్రరదేశపు టంచుల్లో నివసించిన పోతనకు (పభావితం చేసిఉండాలి. 

రామానందుని శిష్యుల్లో నిమ్న జాతీయులు, ఉన్నత జాతీయులు ఆంటూ 

రెండు వర్గాలైనా ఆతర్వాతగా ఏర్పడ్డాయికాని, (పబోధాల ఫలితాలు మాతం 

అందరికీ అందాయి. తమ మతంపట్ట, జాతిపల్ల గౌరవం పెచాయి, అవతార 

ప్రరుషుల మహిమాగానంతో, జాతిరశ్షణకు చిన్నచిన్న (ప్రభువులకు సైతం 

ఒక ఉద్యమ శ కిని (పసాదిలచాయి. ఏకముఖంగా, తమ జాతి [పాళసాన్ని 

తలుచుకొంటూ, తమ (పభువు వీరావకారాలను స్మరిస్తూ రాజులు దేశగెరవ 

"పరిరక్షణకు ఊఉన్ముఖులయ్యారు. సంసారయోగంళో భక్తియోగం మేళశనం కావ 
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డంతో, ముస్టిములు తమ న్ర్రీలకిచ్చే జనానా మన్నన మిన్నగా వుండడంతో, 

సమాజంలో శ్రీలపట్ట కొత్త జాగృతి, గౌరవం పెరిగాయి. ఆదిలోని భాగవత 

వాసుదేవం సెతం గృహస్థులుగా, మత ధర్మ పరాయణతను పాటించే వీలు 

కలిగించడానికే వచ్చింది. ఇప్పుడీ కొత్త భక్రియోగం కూడా ఆంతే, ఇది 

స్రీలకు సమధిక మర్యాదను, పూర్వ గౌరవాన్ని సమకూర్చడం విశేషల. 
వాళ్ళలో సహజంగావుండే సహనం, దయ, మార్దవం, (పగాఢ | పేమ, ఆత్మ 

త్యాగం వంటి లక్షణాల వల్ల స్తీ విశిష్ణత కొత్త వన్నెలోకి వచ్చింది. భక్తి 
మార్గంలో స్రీలకు గ్ [పోత్సాహం, స్థానం లభించాయి. సరిగ్గా ఇలాటి 

సమాజ స్థీతి మూలంగానే, తొలి తెలుగు కవయి[తి తాళ్ళపాక తిమ్మక్క. ఈ 

se రావడాన్ని గమనించగలం. పెద్దగా పాండిత్య (పజ లేనివాళ్ళయినా 

సరే పరిపూర్ణమైన భ క్రి కిస్ ఆత్మలో నిలుపుకొం టే చాలు, ఏ విశిష్ట రచనకై నా, 

యోగ్యతకై_నా అర్హులౌతారు అనే భావం ఉదయించింది సూరదాసును తన 

మార్గంలో చేర్చుకొంటూ మూణ్జాళ్ళపాటు వల్ల భాచార్యులు భాగవతాన్నీ, దశమ 

స్కంధాన్నీ వివరించి చెప్పాడట. ఒకసారి సూరదాసును గానం చేయమన్న 

ప్పుడు అవిద్య నుంచి విముకి కలిగించమంటూ సూరదాసు పరవశంతో గానం 

చేశాడు. అప్పుడు వల్లభుడు “నీవు సహజంగానే జ్ఞానాన్ని పొందిన వాడివి. సోకు 
టోధతో నిమి తం లేదు' ఆంటూ _పశంసించాడని (పతీతి. ఇది ఒక వైపు 

స్వానుభవ సాక్షాత్కార యోగ్యతేకానీ, వర్ణ యోగ్యత భగవదారాభనలో ముఖ్య 

మెంది కాదనే ఆంశం వివరిసూనే, మరో వైపు పోతన 'సవహజ పండితుడినే 

బిరుదుకు గొప్ప వివరణ ను కలిగిస్తోంది. తుమ్మలపల్లి రామలింగేశ్వరరావు 

గారు సవివరంగా నిరూపిం చినట్టు పాండిత్యం వ్యాకరణ, నైఘంటుక విద్యకు 

సంబంథధించించికాదు,. కాన పతన దాన్ని స్యానుభవ సాక్షాత్కార శకి 

మూలంగా పొందినవాడని ఒవాుశా అదే శ_క్రి ఆయన (పతి పదంలోకి [ప్రవ 

హించి వుండవచ్చు. తెలుగు జాతికే తలపూవులాగ భాగవతాన్ని తీర్చి 
ఉండవచ్చు. “కమనీయ భూమి భాగంబులు లేకున్న, ' పడియుండుటకు 
దూడిపరుపులేల' అనే ఆతి (పాకృతికమైన _నిరాడంబరతనూ, “ధన 

మదాంధుల కొలువేల తాపసులకు' అనే నిష్కపటమైన కఠిన సంయమన 

శీలతనూ, ‘కారే రాజులు, రాజ్యముల్ కలుగవే” అనే నిర్హి ప్తమైన జాదార్య 

చరితనూ, భీష్ముడు చూసిన  'వన్నెలాడు సాశాత్కార సౌభాగ్య 
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పటిమనూ, 'ఒక సూక్యుండు సమస్త జీవులకు నొక్కొక్క_డై' తోచు లీలను 

గమనించి, వల్దభునికి పాఠం నేర్చించగలిగే “కుద్ధత'ను నింపుకొన్న దర్శన 
పటిమా, “లావొక్కింతయు లేదు”, 'కలడు కలండను వాడు కలడోలేడో' అనే 

వెచ్చని గుండెతడి, “ఎవ్వనిచే జనించు జగము?” అన్న పశ్నకు అత్యంతాద్భుత 

మైన నిరీశ్వర అభ్యుదయ సమాధానము, ఇలా అడుగడుగునా (పతిధ్వనించే 

ఆయన లలిత లలితానుశీలమైన భక్తి, జ్ఞాన, వైరాగ్య సంపద బహుశ 

ఆ సావాతా-ర పటిమవల్లే కావచ్చు, పదం పదంలోనూ అంత అందంగా 

ఒదిగాయి. అయితే ఎలాటి సామాజిక స్థితిగతుల్లో ఆయన రచన అవత 

రించింది అని పశ్నించినప్పుడు మ్మాతం ఆనాటి మత-సమాజస్థితులన్నిటినీ 

వివక్షలోకి తీసికోవలసి వుంటుంది. సమాజంలో ఆర్థిక స్థాయి కల్పించిన 

హెచ్చుతగ్గులనీ, తన్మూలంగా ఏర్పడ్డ కష్టనష్టాలనీ, సమస్యలనీ మతం పరిష్క 

రించ లేకపోవచ్చు. ఒక్కోచోట వ|క్రించినప్పుడు ఇంకా పెంచి పెద్దచెయ్యనూ 

వచ్చు. కాని భావపరంగా మతం ఎంతో (ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ముఖ్యంగా 

[ప్రాచీన హిందూ సమాజంలోని భిన్న దశలలో . చూపింది. మనిషిలోని 
అంత శ్చేతనే కాకుండా, బహి శ్చేతన కూడా ఆత్యధిక శాతం మతం చేతనే 

నియం(తితమై వుంది. మనిషి సామాబిక (పతిప త్రి, సంబంధాలు మత 

సూ|కాల ఆదీనంలో రూపుగొంటూ వచ్చాయి. ఇలాటప్పుడు ఇతర సామాటిక- 

ఆర్థిక -రా జకీయ వివరాలకు సంబంధించిన సంపూర్ణ చిత్రం మనకు దొరకనంత 

వరకూ, మతే చైతన్యమే సామాజిక చై తన్యానికి దిక్సూచి అనీ, (ప్రతిబింబం అని 

భావించాల్సి వుంటుంది. కవి మత|[పవ క్ర కాకపోవచ్చుకానీ, అయన |పతిభా 

వంతుడై తేమాతం తాను నిర్వహించే పాత మాతం జన బాహుళ్ళంలో ఆంత 

కంటెకూడా గొప్పగా వుంటుంది. పోతన కవిత ఆవిర్భవించే కాలానికి మత 

వ్యవస్థలో పెచ్చు పెరిగిపోయిన టురాచారాల్లో వర్ణ వ్యవస్థ, వాటి కట్టుబాట్లు; 

సంకుచితత్యం, అంధ విశ్వాసాలూ, అర్థహీనమైన ఆచారాలూ, భ_క్తి పేరిట 

మూర్ణమైన ఆవేశం, పరస్పర ఆసహనంవంటివి మచ్చుకు కొన్ని మ్మాతమ, 

వీటన్నిటిమీద విరుగుడుగా పనిచేసి, వీటికంటె భిన్నమైన లలిత మార్గంగా పని 

చేస్తూ నిమ్న వర్గీయుల నందర్నీ ఏకం చేస్తూ, జాతి గౌరవ రక్షణ బాధ్యతను 

గుర్తు చేసూ భ క్రిమార్గమనే విశిష్ట మార్గం ఒకటి అప్పుడు ఏర్పడింది. ఇది 

ర 
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శ్రీవిష్ణు అవతారాలై న రామ, కృష్ణుల అవతారాలనూ, అందులోనూ [పధానంగా 

(శ్రీకృష్ణ లీలలను పరమ సుందరంగా గానం చేస్తూ, భిన్నభిన్న రీతుల్లో శ్రీకృష్ణ 

లీలల్ని నవనవోన్మేవరీతిలో కల్పన చేస్తూ వచ్చింది. ఇది వ్లైష్ణు మతంకంటె 
భిన్నమైనది. ఒక విధంగా వైష్టవం, విశిష్టాద్వెతం వంటివి కలసి పూర్ణ 

మార్గంగా, రాధామాధవ తత్వంగా ఎదగడానికి అవకాశమిచ్చిన [పవాహమార్షం, 

దక్షిణ భారతంలో పూర్వమే వున్నా ఉత్తర భారతంలో అప్పటికి ఉధృత 

స్థాయిలో ఉన్న ధర్మం. తెలుగునాట మళ్లీ [బాహ్మ ణీక రణ ప్రయత్నాల్లో 

(క్రీనాథాది కవులు మునిగివుంటే, పోతన ఒక్కడే తన దేశం ఎగువనున్న 
గాలుల్ని పీల్చి, భక్తి మార్గం ఆవశ్యకతను గురించి, ఆ సరళిలో, శ్రీకృష్ణ 
లీలామృత గాన లహరితో తెలుగునాట భాగవతాన్ని ఆవతరింప చేశాడు. 
నిక్కచ్చిగా తెలుగునాట దారులు పరచి నివాళు లర్చించాడు. ఆదే పోతన్న 

కవిత- భాగవతంలోని [ప్రత్యేకత. మరొకరు ఆ మార్గంలో పయనించలేదు ' 

ఆ [పత్యేకతను సాధించలేదు. సగం పాపులర్ -సగం కాసిక్ లక్షణాల్ని 

కలగలిపి భాగవత రసవత్కావ్యం తయారు చేశాడు” ఆయితే గమనించాల్సిం 
దేమిటంటే - భ క్రిమార్గం, ఆనాటి మత వ్యవస్థలోని ఏయే దురాచారాల మీడ 

దండె త్తిందో, వాటన్నిటిని తానుమ్మాతం నిర్వహించలేదు. ఆనాటి దురా 

చారాల్లో ఒక్క. బాహ్యాడంబరం, భ_క్తికపటత్యం, విషయలాలసత్వంవంటి కొన్ని 

అంశాల మీద మాతం గుండె హత్తుకుపోయే రచనను కథాకథనంలో 

ఇమిడ్చాడు. కాని, ఆంతకంటె మించి సమకాలంలోను, ఆ తరువాతా వర్ణవ్యవస్థ 

దుష్బలితాలపట్ల, ఆంధవిశ్వాసాలపట్ట, పౌరాణిక అతిశయోక్తులపట్ట కొత్త 

రాహుల్లో సిష్టకవులు, సంత్ కవులు, నాథ్ పంధీయులు ఆనుసరించిన పంథాకు 

చెందినవాడు మ్మాతం కాదు పోతన. 

7. పూర్తి పాపులర్ ధోరణిలో జనగానం ఆంకానికి చేరువగా తమ భావనను 

ఆ తరువాత యోగ కవులు తెచ్చారు. 



తాళ్ళపాక అన్నమయ్య సాహిత్యం 
పరి ఎంటి కృష్టమూ రి 

తాళ్ళపాక కవులు తెలుగు పలుకుబళ్ళను బళ్ల కెత్తి పదిహేను పదహారు 

శతాబ్దాల్లో తెలుగుభాషకు ఒక సార్థక్యాన్నీ ఒక వ్య _క్రిత్వాన్నీ సంతరించి పెట్టిన 

మహనీయులు. ఈ కవులు సృష్టించిన సారస్వత సంపద పరవస్తు చిన్నయ 
సూకీ చిక్కివుంటే గాంధథికాం[ధ కల్పతరువని పేరొందిన బాల వ్యాకరణం 

సజీవాం। ధభాషా కల్పతరువై పాచుర్యాన్ని సంపాదించుకొని ఉండేది. ఐదు 

వందల ఏండ్లుగా తెలుగు తల్లుల నోళ్లలో తెలుగు బాలల ఆటల్లో తెలుగు భక్తుల 

పాటల్లో పెనవేసుకొనిపోయిన తాళ్లపాక వారి సంకీర్తన సాహిత్యం కేవలం 
రేఖాసదృశం. శ్రీ ప్రభాకరశాన్ర్రి వంటివారు తాళ్ళపాక వారి సాహిత్యాన్ని 
చదువనిదే తెలుగురాదని అభ్మిపాయపడ్డారు. 

ప్రవాహరూపంలో ఉన్న భాషకు (ప్రమాణాలను ఏర్పరిచే [ప్రయత్నం 
తెలుగులో ఆదికావ్య. రచనతోనే ఆరంభమైనది. ఆంధ శబ్ద చింతామణి 

ఆధర్యణకారి కావళి వికృతి వివేకం ఆంధ భాషాభూషణం అహోబల పండి 

తీయం ఆప్పకవీయం లాంటి వ్యాకరణాలు సంస్కృతంలోనూ, తెలుగులోనూ 
ఆవతరిస్తూ తెలుగుభాషకు హద్దులను ఏర్పరుసూ వచ్చినాయి. సంస్కృతంలో 

కాసా9భ్యసనం చేసిన ఆం[ధ పండితులు ఈ వ్యాకరణాలు గీసిన గిట్టతో 
పరిచయం ఏర్పరచుకుని, వాటిని దాటటం భాషాపచారమని నమ్మి ఆ లక్షణ 
రేఖలతోనే తమ తెలుగు కావ్యాలను తీర్చిదిద్దుకున్నారు. కాని (పజాసామాన్యం 

మ్మాతం వ్యాకరణాలు గీసిన గీట్టను పండితులకు వదిలి పెట్టి తమ జీవద్భాషలో 

తాము నన్నయకంటెి కొన్ని వందల ఏండ్ల పూర్వం నుంచే సాహిత్య సృష్టిని 
చేసుకుంటూ వచ్చింది... పాలకురికి సోమనాధుడు పేర్కొన్న _పభాత పదాలు, 

వెన్నెల పదాలు, వాలే పదాలు ఈ కోవలోనివే. నన్నయకు పూర్వమున్న 
భాష గాసటవీస టే కావచ్చు. నన్నయ తరువాత _ ఆంటే తెలుగు వ్యాకరణాలు 

వచ్చిన తర్వాత _ కూడా రాజాస్థానాలకు వెలియైన ప్రజలు ఇతర కళలవలెనే 
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కవితాకళను కూడా సృష్టించుకుని భదపరుచుకున్నారు. మరి ఆ సాహిత్యానికి 

కర్త ఎవరో తెలియకపోవచ్చు. కాని తరతరాలకు దాని పరిమళాలు అందుతూనే 

వచ్చినవి. బురక థలు, జంగం కథలు, తోలుబొమ్మలాటలు, జముకుల కథలు, 

జోలలు, ఏలలు, యక్షగానాలు మున్నగు _ జానపద కళారూపాలు ఎన్నో 

సాహిత్య వాసనలను రూపక మర్యాదలను కళారహస్యాలను జన సామాన్యానికి 

అందిస్తూనే వచ్చినవి. ఆయితే ఈ సామాన్యుల భావనుగానీ కళారూపాలను 

గానీ రాజాస్థానాల్లోని పండితులు సమాదరఖావంతో చూసినట్లు కనపడదు. 

కావ్యాలలో “అక్కడక్కడ పసక్రాను పస క్రంగా ప్మాతచితణ సందర్భంగానో, 

స్వభావో క్ష్యలంకారంకోస మో సమకాలిక సాంమి కేతివృ తాన్ని రేఖామా తంగా 

తెలియజేయడంకోసమో  తడిమినారే కాని వాటిలోని కళావైదగ్ధ్యాన్ని గానీ 

సాహితీ సాముచిత్యాన్నిగానీ వాటిలోని వైవిధ్యాన్ని గానీ సందర్శించి 

అభినందించలేక పోయినారు. ఇక గు_ర్తింపుమాట దేవుడెరుగు. ఈ సాహిత్య 

కళారూపాలను గుర్తించి కొంతవరకు తమ తమ | పచారానికి ఆనవైన పద్దతిలో 

మలచుకుని ఆదరించినవారు శివకవులు. అక్షర ఛందస్సులపట్ట కొంత మమతను 

విడిచి మాతాచ్చందస్సులనూ గాన యోగ్యమైన పదాలనూ ఆశ్రయించి శివ 

కవులు సామాన్య [ప్రజలకు కొంత సన్నిహితులై నారని చెప్పడానికి వీలున్నది. 

పదిహేడవ కశ తాబ్దారంభంలో కంకంటి పాపరాజు, కందుకూరి రుదకవి, రంగా 

జన్మ, రఘునాధ నాయకుడువంటి విద్వత్స)ఐంధ నిర్మాతలు [పజాసామాన్యా 

నికి సన్నిహితమైన యక్షగాన |ప|క్రియను చేపట్టి వాళ్ళల్లో _పాచుర్యాన్ని అందు 

కున్న భాషా [ప్రయోగాలను ఎన్నింటినో సౌంతంచేసుకుని జీవద్భాషోద్యానంలో 

విహరించగలిగినారు. ఇలాంటి వాతావరణం నాటి సాహిత్యలోకంలో కలగ 

డానికి తాళ్ళపాక కవుల పదసాహపాతీ' వసంతోదయమే కారణం. ఇంతకు 

పూర్వం తెలుగు పజంధాలలో ని కెక్కి వాటి భాషను శ_క్రిమంతం చేసిన తోకో 

క్తులూ జాతీయాలూ సామెతలూ పదబంధాలూ అన్నీ సామాన్య పజలవే. కాని 

వాళ్ళ ఊసైనా ఎత్తకుండ ఈ కవులు వాళ్ళ భాషా చమత్కారాన్ని సజీ 

వత్వాన్ని సొంతం చేసుకుని తమ కావ్యాలకు అచ్చమైన తెలుగుత నాన్ని పులుము 

కుని వాళ్ళనూ వాళ్ళ భాషనూ వాళ్ళ కళలనూ ఆకా స్ర్రీయాలని (గామ్యాలని 

ఆ|పమాణాలనీ సంస్కృతం నుంచి ఆరువు తెచ్చుకున్న గడుసుదనంతో నీద 

రించుకున్నారు. పది హేనవ శ తాబ్దారంభ ములో అన్నమాచార్యుల అమృతోదయం. 



117 

ఈ సామాన్య [పజానీకం పలుకుబడికీ సంగీతానికీ సుపభాతం పలికింది. 

ఆ మహనీయుడూ ఆతని వంశంవారూ వైష్ణవ భక్రితత్వాన్ని వివిధ భ క్రితత్వా 
లనూ తమ సంకీర్తనల ద్వారా రచనల ద్వారా [పజానీకంలోకి తీసుకొనిపోయి 

నారు. గీర్వ్యాణభాషాభేష జాన్ని ఆతివేలంగా సంపాదించి కూడా ఈ వంశంవారు 

తీయని తెలుగు పలుకుబడికి తమ కవితను అంకితం చేసి స్వామి పదాలకు 

ఆర్పించటంకోసం పజల పదాలను పట్టుకున్నారు. వీరి సాహితీ సృృష్ది తెలుగు 

సాహితీ చర్మితలో ఒక మలుపు. కవితను సంగీతానికి ఆతి సన్నిహితంగా తీసి 

కొనిపోయిన [ప్రయోగం వాగ్గే మకార సంప్రదాయానికి (శ్రీకారం. వీరిలో [పథ 

ముడు మాననోత్తముడూ వాగ్గేయకారుడూ ఆయిన అన్నమాచార్యుల జీవితం 
ఆద్భుతావహమైన ఘట్టాల రాగమహిత సాహిత్యానుభవాల చయనిక. 

అన్నమయ్య అవతరించిన కాలం నాటికి తెలుగు దేశంలో ఎకచ్చ[తాధి 

షత్యం వహించి తెలుగు దేశాన్ని ఒక్ (తాటిపై నడిపిన కాకతీయ సా[మాజ్యం 

నశించి తెలుగు [పజ పలుతీరుల పరిపాలనకు లోనయినది. .ఊ తరంలో గజపతి 

రాజులూ, తెలంగాణంలో బహమనీ రాజులూ, రాజమ హేం|[దవరంలో రెడ్డి 

రాజులూ, విద్యానగరాన్ని రాజధానిగా చేసుకుని రాయలసీమను సాళువ తుళువ 
వంశపు రాజులూ రాజ్యంనెరపుతున్నారు. అన్నమాచార్యుల వంశీయులు కడపజిల్లా 

లోని తాళ్ళపాక (గ్రామస్థులే ఆయినా అన్నమయ్య కాలం నుంచి తిరుపతినే నివా 

సంగా మార్చుకున్నారు. తురుషు _ల దండయ్మాతలవల్ల [పజల్లో సాంఘిక భదత 

నానాటికి క్షీణిస్తున్నది. తెలుగు దేశంలోని పరిపాలకులలో తరుచుగా యుద్దాలు 

జరుగుతుండడం, పబు సందర్భాలలో తురుష్కు.లదే పెచేయిగా ఉండడం వలన 

ధర్మ రక్షకులని బిరుదులు ఆతికించుకున్న రాజుల కే దిక్కులేని పరిస్థితి ఏర్పడి 

నప్పుడు ఇక [పజల గోడు ఎవరికి కావాలి? ఉతర భారతంలో హిందూ 

రాజులకు పట్టిన గతి, హిందూ సంస్కృతికి పట్టిన గతి దక్షిణ భారతంలోనూ 

పట్టింది. నమ్మిన ధర్మాన్ని వదలలేక విమత దుష్కత్యాలను ఎదుర్కో లెక 

సామాన్య [పజానీకంలో శరణాగతిత త్రం [పబలింది. భక్తి తత్త్వం, కుఆ 
శత్తానికి విరుద్ధమైన భావాలకు [పాచుర్యం నిరపాయకరంగా తోచింది నాటి 

బుద్ధీిమంతు లకు. ““భగ్నకృషి భాగవతా భవంతు" అన్నట్లు అందరూ 

భగవ త్హక్వచింతనకు మనసౌగడఎ నేవ్నకున్నారు. తత్త్వాలు (వాసే కవుల 
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ర ంఖ్య ఆనాడు అధికం. భక్తి గీతాలు పాడుకుని భజనలు చేయించే భర్త 

సమూహాల సంఖ్య ఆనాడు అతి వేలం. తెలుగులో ఫారసీ ఉర్దు పదాల దిగుమతి 

సజావుగా సాగింది. చిల్లర రాజులు అతివేల మయిన శ్రంగార కావ్యాలు 

[వాయించుకున్నారు. సంస్కృతలాక్షణికులు ఏర్పరచిన హద్దుల్లో నడచిన కావ్య 

జాలంలో కావ్యత్వం అడుగంటి శబ్ద చమత్కారాలు, ఛందస్సు కసరత్తులు 

అధిక మైనవి. 

పదహారవ శతాబ్దారంభంలో [పబంధమనే ఒక వినూత్న (ప|కియ 

తెలుగులో అవతరించి స్వతంతకావ్య పద్ధతికి నారు పోసింది. రసవత్ |పబంధ 

రచనకు దారి తీసింది. పది పన్నెండు మంచి [పబంధాలు ఈ [ప్రబంధ విహా 

యసంలో ధృవ తారలుగా వెలసినవి. అంతే. సామాన్య (ప్రజకు ఇవి కూడా 

దూరంగానే ఉండినవి. అన్నమయ్య పదసాహిత్యం తెలుగుదేశాన్ని ఉరూతలూ 

గించిన తరువాత నూరేళ్ళకు కాని ఈ ప్రబంధ (ప్రక్రియ are పుట్టి 

నూరేండ్లు కూడా ఒకే విధింగా వెలుగ లేదు. 

బాల్యం నుంచే అన్నమయ్య భ క్రి వివశుడై పాటలు పాడేవాడు. 'ఆ 

పాటలలో అతడు తన జీవితవృత్తం వ్యంజించినాడ౨ చెప్పినా అబద్ధం. కాదు, 

చిన్న తనంలోనే ఇంటి పనులు చేయలేక విసుగుచెంది దేవదేవుని దర్శనార్థర 

తిరుపతి! పయనమైనాడు. అప్పటికాతనికి పదహారేండ్తు. ఏడుకొండలనెక్కు. 

తున్న భక్తులతో తిరుమలకు పోతూ మోకాళ్ళ పర్వతం దగ్గరికిచేరి అలసిపోయి 

ఆకలితో స్పృహతప్పి పడిపోయి నిదురపోయినాడు. కలలో లక్ష్మీదేవి సాల 

[గామాలతో సిండిన ఈ కొండను చెప్పులతో ఎక్కరాదని చెప్పి ,చెప్పులు లెకుండా 

ఎక్కితే అలసట కలుగకుండ కొండ ఎక్కువచ్చునని స్వామి దర్శనమవు 

తుందనీ తాను ఆరగించిన |ప రాదాన్ని అన్నమయ్యకు పెట్టి ఆంతర్థానమైనదట* 

అప్పుడు అన్నమయ్య అఆలమేబమంగ పై ఒక శతకం చెప్పినాడట. ఆ తరువాత 

గరుడకంబంపె, పుష్య_రిణిపై బహ్మపాదము పె, విష్వ క్సేనునిపై, గర్భా 

లయంలో పరంజ్యోతిగా వెలుగుతున్న స్వామి పె ఆశువుగా సంకీ ర్రనములు 

చెప్పినాడట. అప్పటి నుండి కనీసం రోజుకొక్క సంకీ ర్రనం చొప్పున తాను 

మ పరమపది. చేవరకు అన్నమ.న్య్శు కొన్ని వేం క్రీర్రనవులు, స్వామి వారినిగూ కృ 
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చెప్పినాడట. పదహారవ ఏటనే స్వామి సాక్షాక్కారాన్ని పొంది, శఠకోప 

యతీం[దుల వద్ద గురూపదేశాన్ని పౌంది, కొంతకాలం తిరుమలలోనే ఉండిపోయి 

నాడు ఆన్నమయ్య, అతి వెతుక్కుంటూ అక్కడికి వచ్చిన తల్లిదం్యడుఐ 

కోరికనూ గురువు ఆదేళాన్నీ పాటించి అన్నమయ్య తిరిగి తాళ్లపాక చేరుకొని 

గార్హస్థ జీవితాన్ని పాటించాడు. ఆహోబిలం లాంటి పుణ్య కే తాలు సందర్శించి 

శ్రీ వేంక టేశాంకితంగా శృంగార సంకీర్తనలెన్నో రచించినాడు. హృదయా 

వర్ణకములూ [శుతిపేయములూ ఆయిన ఆ సంకీర్తనలు బహు కుతమై టంగు 

టూరులో నాడు అధిపతిగా ఉన్న సాళువ నరసింగరాయలు దాకా (పాకినవి. 

అతడు అన్నమయ్యను దర్శించి ఆతని ఆశీర్చలంతో పెనుగొండలో పట్టాభి 

షికుడై 1487లో విజయనగర సింహాసనానికి అధిపతి కావడం 

తటస్థించినది. సాళువ నరసింగరాయలు అన్నమయ్య స్వామిని గూర్చి 

రచించిన శృంగార కీర్తనములు విని తన్నుగూర్చి కూడా శృంగార గీతములు 

రచింపుమని అడుగగా అన్నమయ్య నిరాకరించినాడు. రాచరికపు ఆవేళొనికి 

వి వేకమంతంతమాతమే గదా! అన్నమయ్యకు సంకెళ్తుపడినవి. కానీ ఆ భక్తుని 

దివ్యగాన (పభావంతో ఆవి తమంతటతామే తెగిపోయినవి. రాజు ఆ భాగవతోత్త 

మునికి శరణాగతుడైె నాడు. సు[పసిద్ధ కన్నడ వాగ్గేయకారుడూ, నాద బహవో 

పాసకుడూ పురందరదాసు అన్నమాచార్యుణ్ణి 'విష్టవతారముగా బావించి సంద 

ర్నించె నట. అన్నమయ్య కూడా పురందరుని పాండురంగ విఠలునిగా భావించి 

(పస్తుతించెనట. ఈ ఇరువురు వాగ్గేయకారుల [ప్రభావాలను కన్నడ తెలుగు దేశ 

ములు తప్పించుకొనలేక పోయినవి. ఆయన (వాసిన ఆధ్యాత్మ సంకీ ర్తనములూ, 

శ్రంగార సంకిర్తనములూ రాగతాశాలతో కూడినవి 82000 దాకా ఉన్నాయని 

ఆయన మనుమడు చిన్నన్న అన్నమాచార్య చరి తములో తెలిపినాడు. ద్విపద 

(పబంధంగా రామాయశణాన్నీ, సంస్కృతంలో వెంకటాద్రి మాహాత్మా[న్నీ; 

సంకీర్తన లక్షణాన్నీ, తెలుగులో శృంగారమంజరి అనే (గ్రంథాన్ని పన్నెండు 

శతకాలనూ (వాసినాడు. ఆళ్వారులు రచిరచినది (దావిడవేదమైతే ఆన్నమా 

చాయ్యని సంకీర్తనలు ఆంధ వేదములని శ్రీ బాలాం[తపు రజనీకాంతరావుగారు 

ఆధి పాయపడినారు. 

అన్నమయ్య సాహిత్యాన్నిగూర్చి ఆర్నుద “ఇతరుల కవిత్వంలో ఆయితే 

ఈ కవి వాడిన నానుడులు, పలురుబళ్లు, సామెతలు అని ఒకటో అరో వెతికి 



120 

వెతికి ఆతి కష్టంమీద పట్టి చూపించాలి. కాని అన్నమయ్య రచనంతా ద్రేశీయమే. 

అడుగడుగునా సా మెతలే, [పతి చరణంలోనూ నానుడులే. అన్నమయ్య 

మూ ర్రీభవించిన తెలుగుతని 'మంటూ కీర్రించినారు. 

అన్నమయ్య రచనల్లో పురాణాల్లోని సారళ్యం, దేశి పలుకుబడులలో ని 

లేటదనం పౌంగులువారుతూ ఉంటాయి. ఆయన ఆధ్యాత్మ కీర్తనలు వల్లించిన 

చిలుకపలుకులు కావు.  ఆత్మ|పబోధాన్నీ, ఆత్మానుభవాన్నీ, లోకవృత 

రహస్వ్యాన్నీ, స్వీయానుభూతినీ వ్యంజిస్తూ ఉంటాయి. ఆయితే శా క్రీయపరిభాషా 

శబ్దారణ్యంలో ఆవి చిక్కువడక స్వేచ్చగా పక్షిలా ఎగురుతుంటాయి. ఆ పక్షికి 

ఒక రెక్క. ఆచ్చమైన తెలుగుభాష. రెండవ రెక్క సుందరమైన భావం. ఇకి: 

దాని ఉడ్డీనళ క్రి కవితాళ క్రి. 

“విన్నపాలు వినవలె వింతవింతలు 

పన్నగపు దోమతెర పెకె తవేలయ్యా'' 

“కానర టె పెంచర టె కటకటా బిడ్డలను 

నేనూ మీవలెనే కంటి నెయ్యమైన బిడ్డను 

బాయిం పారవేసిన పాలు వెన్నయును 

చేయి పెట్టకుందురా చిన్ని బిడ్డలు 

మీ యిండ్లు జతనాలు మీరు సేసుకొనక 

పాయక దూరేరేమే |పతిలేని బిడ్డను” 

“నేనై తే ఈడేరుదు, నీకు నీలామ్మాతమింతే 

మానక నన్నేలుకొమ్ము మా ధవగోవిందా 

ఇందరి పై సూర్వుండు ఎండలు గాసించేను 

ఆందు కొన్ని కిరణాలు అజిగిపోయెనా” 

“ఏది తుద? యెన్నడు ముగుసును? 
- ఆదికి ననాది హరిమాయ 

సాదించి సుజ్ఞానియైతే 

యూదెన వెదికిన ఇహమే పరము” 
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““పోదుగుడు మనమున బొడమిన యాసలు 

ఆదననెక్కడికి అదగునయ్యా 

వొదగుచు జలముల నుండు మత్స్య్యములు 

పదపడి యేగతి బాసేనయ్యా”” 

జాబిల్లి రావే! *' అని పాడందే ఏ తెలుగుతల్లీ బిడ్డకు అన్నం పెట్టదు. “జో 

అచ్చుతానంద |! జోజో ముకుంద !'” అని జోం పొడందే ఏ తెలుగు బిడ్డశూ 

నిదురవోడు. ఈ పాటలు అన్నమయ్యువే. తెలుగుల దైనందిన జీవితంతో 

అన్నమయ్య కవిత 'పెనవేసుకపోయినది. ఇదే (పజాక వితా లష్మ్యణం. 

పదకవితా పితామహుడుగా సాహిత్య సంగీత కళ్ళాపపంచంలో ప్రసిద్ధి 
వడసిన అన్నమయ్య రచనలు “ఉజ్జ్వల రసానుభూతి నొదవించుచు ననేక 

దేవాలయములలో ని యర్చామూర్తుల నభివర్హించుచు శరణాగతి మహత్వముకు 

(పతిపాదించుచు నింక ననేక విధముల లోకనీకి ధర్మోద్మోధ భూతవయాడి 

వి శేషాంశముల వెలయించుచు ఎంతో వింతగా వేడుకగా సంగీత సహెకస్మముతో , 

సవరని భాషతో, వేద వేదాంతేతిహాసాది సూ క్రితదిర్ధ _పతిపాదనములతో వెల్పరిసి, 

విజ్ఞాననిధులై విరాజిల్లుచున్న''వని శ్రీ వేటూరి (పభాకరశళా శ్రిగారు డివిన 

మాటలలో యాధార్థ్య్యమే (పకాశిస్తున్నది. 



పబంధాలు - సామాజిక, మత, 
రాజకీయ భూమిక 

ఎన్, వి. రామారావు 

ఆంధ వాజ్మయంలోని పె (ప్రక్రియ గురించి ఆయినా విమర్శకు పూను 

కోవాలం టే ఎన్నో ఇబ్బందులకు గురికాక తప్పదు. వస్తువు యొక్క తత్వాన్ని = 

స్వరూప స్వభావాలను-గురించిన స్పష్టమైన అవగాహన లేకుండానే కొన్ని 
అభి పాయాలు చర్విత చర్వణంగా [పచారంలో ఉండటంవల్ల ముందుగా ఆవి 
అడ్డుతగిలి దారి తప్పించడానికి (పయత్నిసాయి. [ప్రబంధ వాజ్మయం పైన 
అధి పాయాల కూడా ఈ ఇబ్బందులు తప్పవు, 

ఆసలు- ఆంధ వాజ్మయ చర్మితలో పురాణయుగం, కావ్యయుగం, 
[పబంధయుగం అన్న విభజనమే విడ్డూరంగా కనబడుతుంది, కవ్మితయం 

చేసిన రచన ఇతిహాసం కాగా, వారు |పాతినిధ్యం వహించిన యుగాన్ని పురాణ 
యుగం అని హ్యవహరిసు వాము. ఆటు సంస్కృత వాజ్మయంలో, ఇటు 

(పాచీనాం్యధ వాజ్మ మంలో కొన్ని రూఢ్యర్హాలతో (పయు క్షమెక 'సాంకేతిక' 
శబ్దాలను మన నాపాత్య విమర్శకులు అ విధంగా తమకు తోచిన అర్థంలో 

కా సక కోచనీయమైన విషయం. (ప్రబంధ శబ్లానికీ అదే గతి పట్టింది. 

| పదింధం ఆంటే స్వతస్పిదమెన అర్హం కావ్యం. సంస్కృత లాక్ష 

ణికులు నిర్వచించిన సర్గబంధమనే మహాకావ్యమే తెలుగులో సుమారు [ప్రబంధం 

అమిుంది. 16వ శతాబ్దానికి ముందటి తెలుగు కవులందరూ -నన్నె చోడుడు, 

పాల్కురికి, తిక్కన, ఎరన, శ్రీనాథుడు మున్నగువారు-తమ కావ్యాలను 
(పబంధాలుగా పేర్కొన్నారు. వీనిలో ఇతిహాసాలూ, ద్విపద కావ్యాలూ, 

క్షేత్ర మాహాత్మ్యాలూ మొదలై నవి ఉన్నాయి, కావానికి పర్యాయపదంగా 
“ప్రబంధ? శబ్దం ఇంత సు స్పష్టమైన ఆర్థంలో ప లో ఉండగా _ 168వ 
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శతాబ్దంలో వెలువడిన కావ్యాలకు మాతమే [ప్రబంధాలు అని ఎవరు ఏ వేళలో 

నామకరణం చేశారో కాని, ఆ ముహూర్తం నుంచి ఆ శబ్లానికి ఉన్న సహజమైన 

అర్థం ఫోయి ఆంతకుముందు లేని ఆర్థం వాడుకలోకి వచ్చేసింది. తర్వాతి 

విమర్శకులందరూ ఆ అర్థాన్ని రూఢిచేసి పబంధానికి కొన్ని లక్షణాలను. 

ఆపాదించారు. అవి-ఏక నా యక్మాశయము, వస్వైెక్యము, స్వతంత్ర రచన, 

శృంగార రసము, ఆలంకారిక శైలి, అష్టాదశ వర్ణనలు 

ఈ లక్షణ నిర్దేశంలో కూడా గతానుగతికంగా ఒకరు చెప్పిన వాటినే 
మరొకరు చెప్పుకుంటూ పోవడమే కాని, ఆవి ఎంతవరకు (పబంధానికి అన్య 

యిస్తాయని పరిశీలించినవారు లేరు నిజానికి పైన చెప్పబడిన లక్షణాలలో చాలా 

వరకు అంతకుముందు ఉన్న కావ్యాలకు వర్తించే వే. శివుని లీలలను కొనియాడే 

హరవిలాసంలో, విష్టపారమ్యాన్ని బోధించే ఉత్తర హరివంశంలో వస్వైక్యత 

లేదనుకుంటే - ఆముక్తమాల్యద, శ్రీ కాళహస్తి మహాత్మ్యం, పాండురంగ 

మాహాత్మ్యం మున్నగు (పబంధాలు కూడా ఆ కోవకే చెందుతాయి. శృంగార 

వర్ణన [పియత్వం, స్వతంత్ర రచనా ధోరణి, ఆలంకారిక శైలి మొదలైన 

లక్షణాలు క్రీనాథాదుల కాలం నుంచే గోచరిసాయి. ఆఖిల వాజ్మయాన్ని 

స్వభావో క్రి, వ|క్రో క్రిగా వింగడించిన దండి సూ క్రిం దృష్టిలో పెట్టుకుం టే- 

ఆంధ వాజ్మయంలో కవ్మితయం వారిది స్వభావో క్రి కాగా, తదనంతర కవులది 

వ[కో క్రి అని ఉగ్గడింపవచ్చును శ్రీనాథునితో ప్రారంభమైన వ్యక్ క్రికమంగా 

సమాసభూ ముష్టమైన (పౌఢ (ప్రబంధ శ్లైలిగా పరిణమించింది. 

కాలగతి ననుసరించి కమ పరిణామం చెందుతూ వచ్చిన తెలుగు 

కావ్యరచనాపథం 16 వళతాబ్దంలో వినూత్నమైన మలుపు తిరిగింది. వర్ణనా 

బాహుళ్యమే ఆ కొత్త మలుపు ““పబంధములలో కథా చమత్కారము కన్న 

వర్ణనాపాండిత్స మె (పదానము”' అని మొదటి కవి చర్మితకారుడైన గురజాడ 

రామమూ రి నొక్కి చెప్పినా తర్వాతివారు దాన్ని అంతగా గమనించలేదు. 

ఆం ధాలఖకారికు డై న విద్యానాథుని ““పతాపరుద' యశోభూషణం' ' (14 వ శ, ) 

తర్వాత తెలుగు సాహిత్యంపై అఆలంకారశా స్త్ర (పభాడం విసృతంగా 

గోచరిస్తుంది. అష్టావళ వర్ణనలు, శేష, ఉ శ్చేషాది అలంకారాలు (ప్రబ:ధ 

యుగంలో (పబిలమైై ఆ క. వాజ్మయానికి వై జె re స-తధించాయి 
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పావీనా౭[ధ సమాజాన్నీ, సారస్వతాన్నీ మతమే చాలా వరకు మల 

న్న విషయం చారిత్రక సత్యం “ాచీశ హాందూదేశ చరితము (పధాశ 

ముగ హాదూమత సంస ష్బృతి చర్మితమె కాని రాజకీయములకు సంబంధించిన 

చరితము కాదు. [పాచీశ కాలమున పుట్టిన ఉద్యమము లన్నియు మత వివ 

యకమనవే కాని రాజకీయములై నవి కావు. ఒకవేళ రాజకీయములై న ఉద్య 

మములు కూడ ఉన్నవన్న ఎడల ఆవి మత ధర్మములను పోషించి పరిరక్షించు 

కొరకును, ఉద్ధరంచు కొరకును పుట్టినవేకాని ఉద్యమములు కావు. కుంవిణీ పరి 

పాలనము వచ్చిననాటి నుండియే మన చర్మిత రాజకీయముగ మారుచున్నది. 

ఉదుమములు రాజకీయములై నట్టియు, ఆర్థికములై నట్టియు (పధానాశయము 
లతో నడుపబడుచున్నవి. ఈ [పథాన సూత్రమును మనము గమనించిననే కాని 
(్రాచీన హించూదేశ చర్మిత పరమార్థము మనకు బోధపడదు” అన్న మల్లం 
పల్లి వారి వాక్కులు! తెలుగు దేశచర్మితకు కూడా అక్షరాలా వరిస్తాయి. 

వజయసగర రాజులు శైవ, వైష్ణవ మతాలను ఆభిమూనించారు. పంపా 
వికాడాక్షసామిని, “హారి రాముని ఆరాధించాశ వారి దానశాసనాల చివర 
విహవావ్ష, క్రీరామ, శ్రీ వేంక చేశ నామాలు / గోచరిస్తాయి. ““శ్రీ వేంక చేశ పద 

చదయు” డమున రాయలు కాలంలో వె వ్షవ మతం బాగా 

శతాబ్దంలో ఆవతరించిన రామానుజాచార్యుల విశిష్టా 
డత విష్ణువే పరవైవమనీ, విష్ణుభక్తులకు వర్ణాగమ ధర్మాలతో నిమి త్రంలేదనీ 
(పచాకం చేసిఐది తమిళంలో ఆళ్వారులు, తెలుగులో తాళ్ళపాక కవులు 
సాహిత్యం సాధనంగా విష్ణుభ క్రిని వెదజల్లార. |పబంధయుగ కవులు కూడా 
ఈ మార్గాన్ని ఆమసకించారు. 

శ్రీకష్టదేవరాయలు తన జీవిత కాలంలో అనేక మారులు  తిరమలేవని దర్శనం చేసుకొన్నాడు, 1518 బ్రో దేక్రేరులతో తరలివెళ్ళి కోట్ట రూపాయలు విలువచేసే కకరత్న ఖచిత మైన కిరీటాన్ని సకుర్పించాకు.? దశిణదేశః. యమా తలో కంచి, కాళహస్తి, ఆహోబంలం, సింవావలం మొ కేతాలు దర్శి 
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చాడు కిళింగ దండయా[త సందర్భంలో బెజవాడలో విడిది చేయగా శ్రీకాకుళ 
మహావిష్ణువు కలలో కనిపించాడు. ఆ స్వామి ఆదేశాన్ని అనుసరించి విష్ణుపారమ్య 

బోధకమైన “దివ్య [పబంధం”* విరచించాడు. 

విష్ణుభక్తుల గాథలు వర్ణించే “ఆముక్తమాల్యద ''లోని (ప్రధాన ప్యాతలు 
పెరియాళ్వారు (విష్ణుచిత్తుడు), చూడికుడు త్తనాంచియార్ (గోదాదేఎ) విష్టుభ క్తి 
శాఖలై న దాస్య, మధుర భక్తికి నిదర్శనాలు. మాలదాసరికధ భక్తికి కుల 

మతాల (పస క్రి లేదని ' నిరూపిస్తుంది. యామునాచార్యుని చరిత రాజులకు 

భోగమేకాదు త్యాగం కూడా ముఖ్యమని చాటుతుంది. ఈ కావ్యంలో ఆడుగడు 

గునా కృష్ణరాయల విష్ణుభక్తి తొణికిస లాడుతుంది. పురవర్ణన చేసినా విష్ణు 
మయమే. విష్ణుచిత్తుని జీవిత చితణలో ఒక భాగవతుని కాపురం కనులకు కడు 

తుంది. చతుర్ధాశ్వాసంలో 15 పద్యాలలో చేసిన దళావతార ల నాటి 

కావ్యాలలో సామాన్యంగా గోచరించే ఆంశం. 

నంది తిమ్మన, పింగళి సూరన శ్రీకృష్ణునికి సంబంధించిన ఇతివృతాలు 

స్వీకరించగా, తెరాలి రామకృష్ణుడు విష్ణు [పశంసాపరమైన “పాండురంగ 

మాహాత్మ్యం" విరచించాడు. అయ్యలరాజు రామభ్యదుడు రామావతార గాథను 

అభివర్ణించాడు. ఆయితే నాటి కవులు అందరూ వై ష్టవులు కారు, శైవులై న 

మల్జన, ధూర్జటి కృష్ణదేవరాయల ఆగశితులు కావటం ఆయన పరమత సహనానికి 

నిదర్శనం. కాని మతం మార్చీడి నాడు వాడుకలో ఉన్నట్లు సాశాలు లేక 

పోలేదు... విశిష్టాద్వెతి అయిన పెద్దన మొదట ఆద్వ్యైతిగా ఉండినట్లు, తెనాలి 
రామలింగడు రామకషుడుగా మారి సట్టు కొన్ని ఐతివ్యోలు పచారంలో 

ఉన్నాయి. 

విజయనగర రాజుల ఏలుబడిలో దెశం పొరుషవంతమె, [ప్రజలు నాగరక 

జీవనం నేర్చారని చరిత చాటుతున్నడి. నాడు నగర జీవితానికి (పాధాన్యం 
హెచ్చింది. విదేశ రాయబారులు విజయనగరరానికి విచ్చేసి ఆ పట్టణ 

సౌభాగ్యాన్ని ఎంతో .|[పశంసించారు. నాటి |పజల్లో భోగలాలసత, రసికత 
విశేషంగా గోచరిస్తాయి. 

(పబంధాల్లో రసికతా జీవనం విస్తృతంగా (పదర్శితమైంది. పూలు 

రసికతకు చిహ్నం. నాటి కవులు పుష్పలావికల వర్ణన విరివిగా చేశారు, 
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*““వెలది యూ నీ దండ వెల ఎంత నా దండ 

కును వెలబెట్ట నెవ్రన్నితరంబు” 

అని వారి సరస సంభాషణను, శ్లేషోక్తులను రాయలు, భట్టుమూ ర్తి మున్నగు. 

వారు రమణీయంగా (గ్రంథస్థం చెశారు. “పెంటివిద్యలు' నాడు పెచ్చు పెరిగా 

యని పంచతం త కర్ర పేర్కానటంలో అతిశయో క్రి లేదు. 

(ప్రజల విలాసజీవితానికి ఆలంబనం వేళ్యావృ త్తి, 'వారవనితా సుధారస 

ధారల" కోసం మహాకవులు సైతం సానివాడలలో తారసపడే వారని చాటు, 
పద్యాలు వెల్లడి చేస్తున్నాయి. మత్స్యధ్వజుడు వేశ్య యింటికి బయలు వెడలే 

సన్నాహాన్ని రాయలు గొప్పగా వర్ణించాడు. కాళహ ని మాహాత్మ్యంలోని 

వభ కుల కథల్లో సానికూతుళ్ళు కూడా ఉన్నారు. విటులు, శారిణుల మధు. 

పానకేళిని, వారి సరసాన్ని విశృంఖలంగా చిత్రించిన కవికర్ణ రసాయనంతో 
[ప్రబంధ కవిత పలుచబారింది. పింగళి సూరన మాతం నాటిక వులకు అపవాదంగా 

వేశ్యను నాయిక గా సీీకరి ఐచి గౌరవాన్ని ఆపాదించాడు. 

వేట నాటి వినోద క్రీడల్లో ముఖ్యమైనది. జంటకవులై న నంది మలయ, 
ఘంట సింగయ మన కావ్యాలలో వేట వర్ణనకు ఒరవడి పెట్టారు. మనుచరిత్రలో 
స్వరోచి వేట విపులంగా వర్ణిత మెంది. ధూర్జటి ఆటవికులై న చెంచుల వేట, వారి 

ఆచార వ్యవహారాలకు సజీవమైన చితణ చేశాడు. 

అయితే, (ప్రబంధ యుగం నాటి [పజలందరూ సంపస్నులెిననీ, 

వారందరూ రాసిక్కంలో మునిగి తేలే వారని భావించటం పొరపాటు. ఆ కాలం 

కవులు చాలావరకు రాజా శితులు కావటంవల్ల, నాగరకుల విలాస జీవితాన్ని 

సన్ని హితంగా చూసిన వారు కావటం వల్ల సామాన్యుల స్థితిగతులు వారి 

కావ్యాలకు ఎక్కలేదు. అయినా బాల్యంలో వారి కష్టనష్టాలు స్వయంగా చవి 

జూచిన రాయలు వాటికి కొంతవరకైనా దర్పణం పట్టగలిగాడు. వానకాలంలో 

క పైలు మండక పొగచూరిన యిండ్లలో సతమతమయ్యే గృహిణుల బాధ, 

ఆముక్త మాల్యదలో వర్దితమైంది. [పజలు తమకు వున్నా లేకపోయినా కలిగిన 
దానిలో ఆతిథి అభ్యాగతులకు ఘనమైన మర్యాదలు చేసేవారు. |పవరుడు, 
విష్ణుచిత్తుడు చేసిన అతిథి సత్కారాలు మరుపురానివి, 
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పాండురంగ మాహాత్మ్యంలోని క్షేతం పండరి ఆయినా వర్ణన అంతా 

తెలుగుదేశానికి సంబంధించిందే. ఆ కావ్యాన్ని లోతుగా పరిశీలిస్తే నాటి సాంఘిక 

వ్యవస్థ స్వరూపం కొంతవరకైనా అవగాహన అవుతుంది. నిగమశర్మ కథ 

భోగలాలసులై చెడిపోయిన “పండిత పు[తుల' గతిని, పేదరికానికి గురియై 

చితికిపోయిన (బాహ్మణ కుటుంబాల పరిస్థితిని విశదం చేస్తుంది. 

విజయనగర రాజులకాలంలో సైనిక శ కి పాబల్యం హెచ్చింది. ఒకవైపు 

ఆశ్వపతులూ, మరోవైపు గజపతులూ ఈ నరపతులకు |పతిద్వందులగా 

వుండటంలో ఎప్పుడూ తో యుద్ధాలు జరుగుతూనే ఉండేవి. శ్రీకృష్ణదేవరాయల 

పరిపాలనా కాలంలో ముప్పాతిక మువ్వీసం యుద్ధాలతోనే గడచిపోయింది. 

మనుచరి[త, వారిజాతాపహరణం ఆవతారికలు ఆయన పర్మాకమ ధాటిని 

లెస్సగా ఉగ్గడించాయి. సాముగరిడీలు మొదలై నవాటి పసి కూడా ఈ 

కావ్యాల్లో గోచరమౌతుంది. బహమనీరాజులతో పోటీపడి విజయనగర పభువులు 

మేలుజాతి ఆశాలను దిగుమతి చేసుకొని ఆశ్విక దళాన్ని పెంచారు. అందుకే 
నాడు హయలక్షణసారం(మను మంచిభ ట్టు) మొ॥ అశ్వశాస్తా9లు ఆవసరమైనాయి. 

పింగళి సూరన (పభావతీ (పద్యుమ్నంలో అక్ష్యగతులను గొప్ప కా స్త్రపరిజ్ఞానంతో 

పదర్శించాడు. - 

ఆము క్రమాల్యద కర స్వయంగా |పభువు కావటంచే యామునాచార్యుని 
వృతాంతంలో పరిపాలనా వ్యవస్థను, రాజనీతిని విపులంగా వివరించాడు. నాటి 

రాజరిక వ్యవస్థ పెకి ఎంత సుస్థిరంగా కనబడినా, ఆంతఃపురంలో రాజ్యం 

కోసం కుుటలూ, హత్యలూ జరగటం పరిపాటిగా ఉండేది. వీటిని (పత్యక్షంగా 

చూచినవాడవటం వల్ల కాబోలు ధూర్జటి “రాజుల్ మత్తులు, వారి సేవ నరక 
[పాయంబు”' అని నిరసన కనబరచాడు, కాళహ స్తీశ్యర శతకం ధూర్జటి కవి 

ఆత్మీయతను (ప్రస్ఫుటంగా 1పతిబింబిస్తుంది. 

[పబంధ కవులు రాజ్నాశితులే ఆయినా అందరూ రాజవంశ వర్ణనకూ, 

వారి కీర్తి |పశంసకూ పూనుకోలేదు. (పతిభావంతుడై న మహాకవి సమకాలీన 

(పభావానికి అతీతుడై సార్వకాలిక సందేశాన్ని అందిస్తాడు. అల్లసాని 

పెద్దనయే ఆందుకు (పతృక్ష సాక్ష్యం. సమకాలీన సమాజ రసికతా జీవనంతో 
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మితి మీరుచుండగా, గృహస్థాశ్రమ ఏిలువచను, పత్నీ|వత పాశ స్తమును 

చాటిచెప్పిన ఏకైక కవి వీరుడు ఆయన. శృంగారం సరిహద్దును దాటబోయే 

తరుణంలో పెద్దన కథను ఆపి కొత్తమలుపునకు తిప్పుతాడు. వరూధిని కథ 
లోనూ, స్యరోచి కథలోను మనకు గోచరించే సత్యం ఇదే. శృంగారం మానవ 

జీవితానికి ముఖ్యమే ఆయినా పరిమితి దాటితే పతనానికి కారణమౌతుంది, 

[ప్రవరుడు భోగ విముఖుడు కాడు కాని ఆధర్మపరుడు కూడ కాడు, భోగ 
వై రాగ్యాలకు సమన్వయాన్ని సాధించి నిరూపించిన మహాకావ్యం స్వారోచిష మను 

సంభవం దేశకాలాతీతమైన,సార్యకాలిక సమకాలీనమైన సందేశాన్ని ఆందించటం 

చేతనే పెద్దనామాత్యుడు ఆంధ కవితా పితామహుడై నాడు. కవుల వ్యక్తిత్వ, 

సాహిత్యాలను సమన్వయించి చూసినపుడు మన సాహిత్య పరామర్శ “కొత 

చూపుతో కొనసాగగలదు. 

[పబంధయుగానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన ఒక మహాకవిపై, ఆయనకు 

ఆశ్రయ మొసంగిన ఒక మహా (పభువుపై అభ్యుదయకవి ఆరుద ఆధి పాయా 

లతో ఈ వ్యాసానికి ముగింపు పలుకుతున్నాను. 

“ఆది కవులు, కవి [(బహ్మలు, [ప్రబంధ పర మేశ్వరులు , నవీన గుణ 

సనాథులు, కవి సారంభౌములు మొడలై న ఆజానుబాహు లెందరున్నా మన 

సాహితీరంగంలో అందరికన్నా ఒక జానెడు ఎత్తుగా కనిపించే జాణ ఆంధ 

కవితా పితామహుడే. దీనికి కారణం కృష్ణరాయలు అందరిక న్నా పెద్దపీట వేసి 

పెద్దన గారిని దాని మీద నిలబెట్టడం కానేకాదు. ఆయన సహజంగా ఉన్నతుడు. 

రాయల వారి పీట లేకపోయినా, జానెడు కాకపోతే బెతెడయినా ఎత్తుగా అల్లసాని 

పెద్దన గారు కనపడకపోరు. దానికి కారణం ఆయనలో పూర్వ కవుల శుభ 
లక్షణాలన్నీ కేం దీకృతం ఆయాయి,'”* 

“ఎంతో మంది ఎక్నో వ్యాసాలు, (గంథాలు [వాసి రాయల వారి 

మహోన్నత కవితా వృవానికి నిచ్చెనలు వేశారు. ఈ నిచ్చెనల మీద ఆందరూ 

ఎక్కలేరు. రాయల వారి వై దుష్యాన్ని, వ్య కిత్వాన్ని, _పత్యేకమైన దృకృథాన్ని 

ఆర్థం చేనుకొనడానికి ఏళ్ళూ, పూళ్ళూ పడుతుంది. సామాన్య సాహితీ 
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[ప్రియులకు ఆంత తీరుబాటు ఉండదు. రాయల వారు నేటి ఆంగ్ల సాహిత్యంలో 

'జ్లేమ్న్ జాయిన్ కోవలోని వారు,..... జాయిన్ రచయితల రచయిత రాయల 

వారు ఆ కోవలో తొలిపూస, '' క 

1. విజయనగర సా|మాజ్యము-వాని ఉదయ పశస్తులు. (వ్యాసమంజూష- 

.. సం. ఉత్పల సత్యనారాయణాచార్య.) 

వి, 2681 తులాల బంగారు, ౨822 కెంపులు, 160 పచ్చలు, 428 

వ|జాలు, 10 వైడూర్యాల్కు 10 గోమెధికాలు, 8180 ముత్యాలు, 8 

మాణిక్యాలు ఈ కిరీటంలో ఉన్నాయి (చూ. సమ,గాం[ధ సాహిత్యం 

vii ఆరు[ద - పు. 92) 

లీ. ఆముక్త మాల్యద (2 లా 75) 

4. సమ్మగ్రాంధ సాహిత్యం vii (ఆర్ముద) పు. 177 

ర్, క్! a పు. 124 

9) 



నిరసన కవి ధూర్దటి 

---మోతుకూరు నర హరి 

“ఏవ్య క్రిఆయినా, కళారూపమైనా నాటి ఆర్థిక, రాజకీయ, సామాజిక 

పరిస్థితుల కనుగుణంగానే రూపు దిద్దుకోవటం జరుగుతుంది” అన్న విషయాన్ని 
మళ్ళీ మళ్ళీ వివరించి చెప్పవలసిన ఆవసరం లేదనుకుంటాను. ఈ [పాథమిక 

సత్యాన్ని ఆధారం చేసుకొని ధూర్జటిని అంచనావే సే [ప్రయత్నాన్ని ఈ వ్యాసంలో 

చేసాను. 

పోతన ఎవరి ఆస్థానంలోనూ 'కవితా పీఠాలను ఆధిరోహించలేదు కనుక 

తన కృతిని నరాంకితం చేయనన్నాడంటే సరిపోతుంది కాని, రాజాస్థానంలో 
ఉండి కూడా పెద్దన, తిమ్మనాదుల లాగా తన కృతిని కృష్ణదేవరాయలకు 

అంకితం చేయక పోవటమేకాక తన శతకంలో “రాజుల్మత్తులు, వారి సేవ 
నరక [పాయంబు,,.'' అని నిర్మొగమాటంగా చెప్పటం ధూర్జటికే చెల్లింది. 
ఈ విధంగా తనకో (పత్యేక వ్యక్తిత్వాన్ని సంతరించుకొన్న ధూర్డటిని కేవలం 

వ్వైయ క్రికంగా కాక సమకాలీన రాజకీయ, మత, సామాజిక పరిస్థితుల్లో 
ఆంతర్భాగంగానే చూడవలసి వస్తుంది. 

ధూర్జటి విజయనగర సా మాజ్యాన్ని అత్యున్నతస్థితికి తీసుకొని వచ్చిన 
కృష్ణదేవరాయల (కీ.శ. 1609-1680) కాలంవాడు. విజయనగర సా|మా 

జ్యాన్ని మొదట పాలించిన సంగమ వంశీయులు (కీ శు 1886-1486) ఇ వులు. 

ఆయినా బుక్కరాయలు ఉతర వారివంశ కర్త నాచన సోముని పోషించాడు. 

సంగమ వంశీయుల తరువాత రాజ్యానికి వచ్చిన సాళువ (|కీ.శ. 1486-1501), 

తుళువ (కశ, 1501-1565) వంశీయులు వైష్ణవులు. “'ధరణీవరాహి'” వంటి 

వీరుదులు ఏిరకున్నాయి. నండి మల్రయ, ఘంట సింగయలు వరాహ పురాణంలో 

తుళువ వంశానికి చందవంశం మూలంగా వర్ణించారు. తరువాతి కవులు వీరినే 

ఆనుసరించారు. నంది మల్హయ “ఉమామ హేశైర (పసాదలబ్ధి సారసారన్య 
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రాభినం ది” ”* ఆయినప్పటికీ వైష్టవుడూ, దండనాయకుడూ అయిన తుపవ సరస 

నాయకుణ్ణి తృప్తిపరచటానికి వరాహ పురాణ రచన చేశాడు. రెందవ దేవ 

రాయలు (క్రీశ. 1428-46) మతాల విషయంలో సమవావాన్ని చూపించాడని 

వింటాం. ఇతని కాలంలో ఏర శైవ, వైష్టవ, జై నమతాచార్యులు రాజుకు తమ 

వైపు తిప్పుకోవటానికి స్రోత్రీ పడ్డారు. మాధ్వులు, జె సులు బలహీనంగా 

గ 

ఉండటంతో వీరశైవులు, 'శ్రీవై షవులు |ప్రత్యర్గులుగా నిలచారు. వీర శై వులకు 

ఆర్థిక పరిస్థితులు అనుకూలంగా ఉండటంతోపాటు జక్కానమం తె, లక్కాన 

సేనాని మొదలైన వారి తోడ్పాటు కారణంగా ఆనేకులై న వీరశైవ కనులకు 

ఆదరం లభించింది. ఈ కారణంగా కన్నడ భాష వీరశైవ సాహిత్యంతో 

నిండిపోయింది. దేవరాయలకు పురోహితుడు కందాడై ముకుందదొడ్డయా చార్యుడు 

భారతాన్ని తొమ్మిది నెలలపాటు వినిపించాడు. దేవరాయలు భారతాన్ని 

కన్నడంలోకి ఆనువదించమని తన ఆస్థాన కవులైన కుమార వ్యాసుడిని, 

చోమరసును కోరాడు. రాయలు కుమారవ్యాసుడి అనువాదాన్ని (పళంసించాడు. 

ఏరశె వులు ఇది సహించలేక పోయారు. చామరసు కవి లింగాయతుడుగా మారి 

కునూరవ్యాసుడి భారతాన్ని అధిగమించే విధంగా ఉండాలని ““ప్రభులింగ లీలె | 

కావ్యాన్ని రాకాడు. రాయల ఆస్థానంలో శవ వైష్ణవుల మధ్య వాదోపవాదాలు 

జరిగాయి. పండితులు కుమార వ్యాసుడి భారతంకన్నా |ప్రభులింగలీలె ఉత్తమ 

రచన అని నిర్ణయించారు. దేవరాయలు వీరశైవం స్వీకరించాడు. విజయనగర 

సాపన నాటినుంచి తాతాచార్యులు, అప్పలాచార్యులు, చ[కవర్తులు మొదలై స 

పూతకు చెందిన అనేక కుటుంబాలు విజయనగర సా మాజ్యం ఆంతటా వె ష్ష్లవ 

[ప్రచారం చేశారు. రెండవ దేవరాయలు వీరశై వాన్ని స్విక రంచటంవల్ల దీనికి 

కొంత ఆటంకం ఏర్పడ్డా ఆ స్తబ్ధత ఎంతోకాలం క్రాశసాగలేదు. రెండవ విరూవాడు 

రాయలు( కీ శ, 1465 -86)తన బంధుమి,తులతో పాటు కీ.శ, 145: ప్రాంతలో 

వైష్టవాన్ని స్వీకరించాడు. జై నమతానుయాయిగా ఉన్న వీరనరసింహరా యలు 

(నరస నాయకుడు) 1502 |పాంతంలో వైష్టవాన్ని స్వీకరించాడు. ఈ గరం 

నాయకుడి రెండవ కుమారుడే (శ్రీకృష్ణదేవరాయలు. శ్రీకృష్ణదేవరాయల తిన్న 

అయిన రెండవ వీరనరసింహరాయలు (క్రీ. శ. 1508-09) తమ్ముడిలాగొ 

ఫీధవై ష్టవుడు కాదు. ఆయన “| జాహ్మీముహూర్తాన లేచి ఆరాధ్యుల నామావక 

లున్నూ, ఆధ్యాత్మ సంకీ రనలున్నూూ: హెండవగీతలు, [(భమకగ్గీతలు, గజేం[ద 
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మోక్షం...” పఠించేవాడు. ..వినేవాడు. శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలంలో (పధాన 

మతంగా వైష్ణవం నిలదొక్కుకుంది. ఇది ధూర్జటికాలంనాటి మత పరిస్థితి. 

కృష్ణరాయల కాలంనాటికి భూస్వామ్య రాచరిక వ్యవస్థ వేళ్ళూను కొంది, 

రాయలకాలంలో విజయనగర సా్మామాజ్యం విస్తరించింది. తన శ్యతువులు 

తల ఎత్తకుండా రాజ్యాన్ని పటిష్టం చేసుకోగలిగాడు రాయలు. ఆయన అనేక 

యుద్ధాలు చేశాడు “శ తురాజుల కోటలను తగులబెట్టి అవి మంటలకు ఆహుతి 

కావటం విజయి ఆయిన రాజుకి పట్టిన మంగళవోరతిలాగా ఉంది” (మధురా 

విజయం 4-78) అని [పస్తుతించేంత రాక్షసానందాన్ని ఆనాటి కవులూ, 

రాజులూ అనుభవించారు. ఆధికారం ఆపులకు, ద్విజులకు మాతమే ఇవ్వాలి 

(ఆముక్త 4-207) అనే సిద్ధాంతం ఆధారంగా ఆనాటి పరిపాలన ఉండేది. 
చాతుర్వర్ణ్య వ్యవస్థ అనేది దాని మూలార్థంలో అమలులో ఉండటానికి వీలులేక 

పోయినా ఒక సైద్ధాంతిక ధ్యేయంగా మాతం కొనసాగుతూ ఉంది. రాజ్యానికి 

పరిపాలకుడు రాజే అయినా దావాపు సర్వాధికారాలు మహాపధాని చేతిలోనే 

ఉండేవి. పాతుకుపోకుండా ఉండటానికి మండలాధిపతుల్ని రెండు, మూడు 

సంవత్సరాల కొకసారి మారుస్తూ ఊడటం జరిగేది. యుద్ధాలలో తోడ్పడ్డవారికి 

భూములివ్యటం జరిగేది. రాజు తరువాత విభీన్న పాంతాలను పరిపాలింబేవారు 

ఆమరనాయకులు. తమ ఆరీనంలో కొంత సెన్యాన్నిఉంచి పోషించటం, రాజుకు 

తాము వనసూలుచేసిన పన్నుల నుండి 1/8 భాగం చెల్లించడం వీరు చేస్తుండేవారు, 

సూత పాయంగా ఆమరనాయకుల అధీనంలోని భూములు వంశపారంపర్యంగా 

సర్యకమించ కూడనప్పటికీ ఆచరణలో మాతం దాదాపు ఆవి ఆ కుటుంబాలవారికే 

సంక్రమిస్తూ వచ్చాయి. చిన్న చిన్న దళాధిపతులకు, [బాహ్మణులకు యువ 

రాజులూ, అమరనాయకులూ భూములను ఇచ్చేవారు, దేవాలయాలకు కూడా 

విస్తారమైన భూఖండాలుండేవి. దేవాలయాలు ఆయా [పాంతాలలో ఆర్థిక , 

సాంస్కృతిక కేందాలుగా ఉండేవి, ఉత్సవాలు, యాతికుల రాకపోకల 

కారణంగా చేతివృత్తుల వారు, వ్యాపారులు దేవాలయం చుట్టుపట్టనే స్థిరపడ్డారు. 

దేవాలయాల ఆదాయంతో వ్యాపారం, వడ్తీవ్యాపారం కూడా సాగేది. చేతివృత్తుల 

వారిక్ వారు దెవాలయాల్లో చేసే పనికిగాను వస్తు రూపంలో (పతి ఫలం 
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ఇవ్వటంతోపాటు కొంత సేద్యయోగ్యమైన భూమిని కూడా ఇచ్చేవారు. 
బాధ్యతలతోపాటు ఈ భూములు కూడా వంశపారంపర్యంగా సం[కమిస్తుండేవి. 

(గ్రామాల్లోనే కాక పట్టణాల్లో కూడా ఫ్యూడల్ |పభువుల పెత్తనం 
పెరగటం ఈ కాలంలో జరిగింది. పట్టణంలోని [పభుత్వ వ్యవహారాలన్నీ 

ఆంతకు పూర్వంవలె వివిధ వృత్తులకు, కులాలకు చెందిన వారి (పతినిధులతో 

కూడిన సభల ఆధ్వర్యవంలో నిర్వహించబడటం కాక గవర్నర్ హ_స్రగతం 

ఆయ్యాయి. మార్కెట్ పన్ను వసూలు చేయటం, సముద వ్యాపారంపై పన్ను 
వేయటం వంటి అధికారాలు వ్యూడల్ (ప్రభువుల, వడ్డీ వ్యాపారుల హ స్తగతం 
అయ్యాయి. సహజంగానే పట్టణాల్లోను విజయనగరంలోను ఉండేవారు కుబేరు 
అయ్యారు. రాజధాని సంపన్నంగా, ఆహ్లాదకరంగా, వ్యజవై డూర్యాలతో, 
రకరకాల [పజలతో, వివిధ వ్యాపారాలతో చూడ ముచ్చటగా ఉండేది. కాని 

పోర్చుగీసు యాతికుడు, చరితకారుడు ఆయిన న్యూనిజ్ రాతఆనుబట్టి 

రైతులు తాము పండించిన పంటనుండి 90 కాతాన్ని అమర నాయకులకు 
చెలి ంచాల్సిన దుర్భర పరిస్థి తులుండేవి. పట్టణ నాగరికత, నగర వాతావరణం 

ఆభివృద్ధి చెందిన పరిస్థితుల ఫలితంగానే ఒకవైపు (ప్రబంధాలు, మరొక్ష వైపు 

ఆ పరిస్థితులకు నిరసనగా “భక్తి” సాహిత్యమూ. వచ్చాయి అన్నమయ్య, 
ధూర్దటి మొదలై నవారు సమకాలీన భక్తి సాహిత్య నిర్మాతలలో చెవ్వుకొదగ్గ 
వారు, 

అయితే తెలుగు దేశంలో “భక్తి మార్గం, భక్తి సాహిత్యం. ఉద్యమ 
రూపాన్ని పొందినట్టు కనిపించదు. వ్యక్తులుగా మ్మాతమే భ కులు కనిపిసారు. 

మొత్తంగా రాచరిక వ్యవస్థపైన వ్యతిరేకతకన్న, అనేక ఇతర కారణాలవల్ల 
ఆయా రాజుల విషయంలో వ్యతి రేక త (ప్రధానంగా కనిపిస్తుంది. అన్ని కులాల 

వారికి మోక్షం సాధ్యం ఆని వైవ్షవం చె_ప్రున్నా, కుల నిరసన వీరశైవ, 

వై వవాల [పధాన తత్వమైనా భక్తి కవుల సాహిత్యంలో వైరాగ్యానికి ఉన్న 

పాధాన్యం ఈ ఆంశాలకు కనిపించదు. ఇదే కాలంలో ఉతర భారత 

సాహిత్యాలలో “భక్తి ఉద్యమం సంస్కర శో ద్యమంగా రూపుదిద్దుకొంది. 

దానికి సంబంధించిన సాహిత్యానికి [ప్రధాన సాహిత్యంలో భాగంగా గుర్తింపు 

లభించింది, దక్షిణ భారత సాహిత్యాలలో కన్నడంలో దాస సాహిత్యం కల 
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నిరసనను |పదర్శించింది, బోయకులానికి చెందినవాడని చెప్పబడుతున్న 

కనకదాసు “కులము కులము ఆంటారు. సత్య సుఖము కలవారికి కులమే 

ముంది? షు బురదతో పుట్టిన తామరను పద్మనాభుడి కి సమర్పించడంలేదా? 

గోమాంసంలో ఉత్పత్తి అయ్యే శ్షీరాన్ని [బాహ్మణులు (తాగడం లేదా + మృగాఆ 

శరీరంలో పుట్టిన కస్తూరిని భూసురులు పూసుకోవటం లేదా? నారాయణుడే 
కులంవాడు? ఆత్మ ఏ కులం? జీవం ఏ కులం? తత్వేందియాల కులం చెప్పం 

డయ్యా...” అని (పళ్నిస్తాడు. పురందరదాసు, సర్వజ్ఞుడు కన్నడంలో ఈ 
కోవకు చెందిన కవులే. ఇదే కాలంలో కులంతో సంబంధం లేకుండా చాలొ 

మంది కవులు తమిళంలో వెలిశారు. అయితే వీరిలో ఎక్కువమంది శై వులు. 
కాలమేఘపులవర్, అరుణ గిరినాధర్, వీరకవి రాయర్, పరంజ్యోతి మునివర్ 

వీరిలో చెప్పుకోదగ్గవారు. _ 

ఇదే కొలంలో విజయనగర సా|మాజ్యంలో వైష్ణవం [పబలంగా ఊంది. 

కృష్ణరాయల కృతుల్లో నేడు దొరుకుతున్న ఒకేఒక (గంథ3౨ ఆముక్రమాల్య 

దను బట్టి ఆయనకు వైష్టవ మతంపట్ట గల అపారమైన తాదాత్య్య్యాన్ని 

(గహించవచ్చు. ల | 

రాయలు ఆము క్ర మాల్యద అవతారికలో అనంతుని, గరుత్మంతుని, 
పాంచజన్య, నందక ,కౌ మోదకి, కార్ట, సుదర్శనాలను, దకావతారాలనేకాక పన్నిద్ద 

N ఇ 

రాళ్వారులను కూడా (పస్తుతించాడు. ఇతివృ త్రమె వైష్ణవ సంబంధి కనుక 

విడ దిక్య (పబంధాలను (1-56, 84) తోమాలెలను (1-69) వైష్టవావళిని 

(1-79) వై ష్టవపరిషత్తును (7-29) వర్ణించడం సహజమే. ఆయన పేర్కొన్న 

(బాహ్మణులందరూ దాదాపు వై ష్షవులే కాని, వాదనకోసమైనాసరే ఇతర మతాల 

వారిని, ముఖ్యంగా కెవులను, శై వపండితులను, వారి విశ్వాసాలను “_పేలెడు 
దుర్మదాంధులు” (2-88) అని, వెట్టి శ వంబు (4-42), పాషండ వండంబు 

(4-75), విష్ణుతో నివ్వల నొక్కవేల్పు గణియించిన పాతకి నౌదు(6-43). అని 
ణు 

తన ప్నాతలద్వాలా నిందింప చేయుడం, ““ఆదినారాయణుండాయె నొక్కు 6డ; 

[(బహ్మలెండు, మహేశుడు లేండు, లేదు రోదసి*” (ఆము క్త 8-10), “ఆ శేష 

దివిషచ్చరికంబుల న్నారాయణ శరీరంబులే'” ఆంటూనే సంగ గీణ కుల దళ. 
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ఇతరుల పూజించవల'” (ఆముక్త 8- 18)దని, “బహ్మ శివుడు నేనే. వారిని 

పూజించడం కూడా నన్ను పూజించడమే. ఆయినా అందులో తరతమ భేదా 
లున్నాయి” (4-51) అని విష్ణువుతో చెప్పించడం, “జయముకుందాన్య దేవతా 
కొస్త్రవిధిర' (7-95) అని, వేంక టేశ్వరస్వామిని - (పసావించవలసినప్పుడు 
కూడా “ఈశ్వరి” శబ్దాన్ని ఉచ్చరిస్తే మైలపడిపోతానని కాబోలు “వేంకట భర్త” 
అని మామే అనడం రాయలకు వైష్ణవం పట్ల గల గాథ తత్పరతను వ్యక్తం 

చేస్తున్నాయి. ఈ (గ్రంథాన్ని బట్టి రాయలు రాజుగా గాక ఒక మత (ప్రబోధ 
కుడుగానే కనిపిసాడు. 

ఈ విధమైన ఇకుగు పొరుగు సాహిత్యాల, తెలుగు సాహిత్య, రాజకీయ, 
మత, ఆర్థిక , సాంఘిక, కన్నడ దేశంతో సన్నిహిత సంబంధం గల భౌగోళిక 
పరిస్థితుల నేపధ్యంలో చూసి నప్పుడు ధూర్జటి ఆ కాలంలోని విశిష్ట వ్య క్రిగా 
కనిపిస్తాడు “వ్యవస్థిత శక్రితోపాటు అక్కడక్కడ చెదురు మదురుగానై నా 
విప్లవ భావన కూడా తన ఆ స్తిత్వాన్ని నిరూపించుకుంటుంది. ఆ విప్టవ 
భావనవల్ల వచ్చినవారే పోతన, సంకుసాల నృసింహకవి, కూచిమంచి తిమ్మకవి 
వంటివారు* వీరిలో ఆగగామి ధూర్జటి." ఆని (పశంసల నందుకున్నాడు 
ధూర్జటి. ఈయన శ్రీకాళహ స్తి మాహాత్మ్యంలో “నత్కీ_రునికి-శంకరునికి జరిగిన 
(భాషా భావాల) వివాదం నాటి లాక్షణీక ఆదర్శ వ్యవస్థకు తద్వ్యతి రేక సహజ 
శ క్రికి జరిగిన పోరాటంగా భావించాలి' 'అన్న ఆభి పాయం నూతనదృక్పధంతో 
ధూర్జటిని చూడవలసిన ఆవనరాన్ని చెప్పక చెప్పుతున్నది. నత్కీరున కథను 
ధూర్జటి తమిళంలోని తిరువిళయాడల్ నుంక [గహించినప్పటికి ఆ ఘట్టం తన 
హృదయాన్ని ఆకర్షించింది, భావనకు సన్ని హితమైంది కనుకనే ఈ మాహాత్మ్యా. 
నికి మూలమనబ డే షడధ్యాయిలో లేక పోయినా ఇందులో వౌందుపర చాడు 
ధూర్జటి. 

ఈతడు శ్రైవుకయిన కారణంగా రాయలు సంపూర్ణ దయ చూపనందున 
తన శతకంలో ధ్వని పదానంగా కొన్నిట, తెగబడి కొన్నిట రాజులను నింఖజించె 

నని కొందరు ఆభిపాయ పడుతున్నారు. కాని ధూర్జటి అంతటి వాకు కేవలం తన 
వైయక్తిక ఈర్భ్యా ద్వెషాల కారణంగానే, అసంక్ళ ప్తి కారణంగానే రాజులను 
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నిశితంగా విమర్శించినాడనడం, “ఆభావే విరక్తిః'వంటి దనడం -సమంజసం 

కాదు, న 

పోగా రాయలు తన రచనలో తప్ప నిజ జీవితంలో వీరవై ప్టవుడుగానూ, 

మత సహనం లేనివాడుగానూ (ప్రవర్తించినట్లు ఎక్కడా ఆధారాలు లేవు, 

ఆందువల్ణి ఆర్థిక సాంఘీకాది పరిస్థితుల (పభావం వల్ల రాజుల నిరంకుశ విధానౌ 

లకు చలించిపోయిన కారణంగానే ధూర్జటి రాజులనంత నిశితంగా, నిర్మాగమౌ 

టంగా విమర్శించినాడనటం ఉచితంగా వుంటుంది. ఈ శతకంలోని పద్యాలు 

అన్నీ ఒకేసారి ఒకే వూపుతో రాసినవి కాకపోవచ్చు. ఈ కారణంగా వివిధ 

పరిస్థితులకు స్పందించి రాసిన శతకంలో ఇతివృ త్తం ఉండదు కనుక, కవి ఆత్మీ 

యతే [ప్రధానం కనుక ఈ శతకం ఆ నాటి సమాజానికీ, ధూర్జటి జీవితానికీ, 
ఆయన ఆలోచనా ధోరణికి అద్దం పడుతున్నది. రాయల అండ చూచుకొని 

అక్రమాలకు పాల్పడిన వై ష్టవుల చర్యలను సహించలేక ధూర్జని వారిని హేళన 
చేశాడు. (శతకము- పద్యము 7ళి) “స్తుతమతియెన ఆం్యధకవి” అనే పద్యం 
లోని సమాధానం భాగాన్ని తెనాలి రామలింగడు చెప్పలేదన్నప్పటికీ, తమవలె 
రాజుగారి కరుణా కటాక్ష వీక్షణాలకోసం మతం మార్చుకోని, రాజును సాగ 

డని, ఆంకితం ఇవ్వని, అన్నిటినీమించి ఆముక్త మాల్యద రచనలో దాదాపు 

వైష్టవపు ముద్దగా కనబడే కృష్ణరాయలకు మత విషయంలో [పతిద్వంద్విగా 

నిలబడిన ధూర్జటిని ఆఘూయతో అ(పతిష్టపాలు చేయడానికే కొందరు అతడికి 

జారత్వాన్ని ఆంటకట్టి వుంటారు, 

రాయల మరణానంతరమే ధూర్జటి శతకం రాసి వుంటాడనుకొంటే 
ఆంతకు పూర్వమే-రాయల ఆస్థానంలో వున్నప్పడే-(క్రీకాళహ స్త్రి మాహాత్మ్యాన్ని 

_రాసివుండాలి.'తన కృతిరత్నానికి వపడెక్యరని పరికించడం'లో కాళహ స్తీళ్యరు 

నికే అంకితం ఇవ్వడానికి ముందు ఊగిసలాట కొంత వుండేదని అభిప్రాయపడ్డా 
దానికి కారణం ధూర్జటి యవ్వనం, అపరిపక్కతయే అయివుంటాయి. వదియే 

మైనా ఆయన ఆస్థానంలో, ఉండి, “పాదవిన మ కృష్ణవర రాగ్గంభీక కోటీ5 
విస్ఫుట రత్నద్ముతి పాటలీకృత పదాంభో జాతు'డుగా (పశంసించబడి 
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కూడా రాయలకు తన ఈ |గంథాన్ని అంకితం ఈయక హోవడమే ధూర్జటి 
వె కిష్టం. 

మతంలో అపర ధూర్జటి అయిన ధూర్జటి పకృతి ఆంతటినీ శివమయం 

గానే చూకాడు. శ్రీ కాళహస్తి మాహాత్మ్యము జ్ నిదర్శనం. ఉదయిస్తున్న 
చందుని శివలింగంగానూ- (లిం 188), రాజసభలో భంగపడిన శివదాసి ఏడు 

పును ¥వార్చనగానూ (1-51), |పకృ్ళతిలో వివిధ వస్తువును ఆకారసామ్యంతో 
లింగంగా అభివర్ణించడం (శత -15) ఆయన శివ తత్పరతను తెల్పుతుంది. 

ధూర్జటి తన సమకాలిక కవుల కోర్కెలకు భిన్నంగా, పోతన '“పునర్జన్మంబు 

లేకుండగన్” తన జన్మను సఫలం చేసుకో గోరినట్టు “భవన్మయమైన పూర్ణచిద్దగన 
ములో మముంగలిపి, [కమ్మర(బుబైడు బాధ మాన్సవే' (8- 124) అని తిన్నని, 

శివ[బాహ్మణుని కోర్కె_గానూ, 'భ క్రవత్సల! కాల సంభవములగుచు - కాల 

భు కంబుల య్యెడి కమలజాది-పదవులేనొల్ల( గాలంబువట్టి [మింగ -నోపు మీ 

చిన్మయాకృతి(. జూపుమీశ* (1-82) అని వళశిష్టని కోరికగానూ శివునితో 

_ చెప్పించడంలో ఆయన ఆయా పాత్రలతో తాదాత్మ్యం చెందాడు-ఆయన (పథాన 

పాతలన్నిటి కోరిక ఇదే- | సాలెపురుగు (2-105), కాళము-హస్తి (2- 54), 

నత్కీరుడు (8-22 1), అర్జునుడు (4- 186), వేళ్యకూ(తులు (4- క్. 

ఆశ్వాసాంత గద్యలో తల్లిదండ్రుల పేర్టుతప్ప స్వీయవంకాదు ౨కు వర్ణిం 
చని, గురుపశంస చేసినప్పటికీ ఆమన పేరును చెప్పని ధూర్షటి నిరాడంబరత, 
“భవపరాజ్ముఖత”, ఆ కాలపు కవులలో ధూర్జటి ని విశిష్ట వ్య క్రిగా చేశాయి. శఅకొర 

ణంగానే శతకంలో ధూర్జటి పేరు కనబడదు 

“తానెజీగిన విద్య నృపా _ స్థానములో నెజప'( గీరి సమకూరుంగా = 

'కేనరునకు.బర విద్యా- దీనత భూపాల సభ-.( దేజముగలదే?' అని హరద్విజుడు 
శివునివద్ద వాపోవడం ( శ్రీకాళ-£-169) అనే వ్యాజంతో ధూర్జటి ఆకాలంలో 

స్య[పకాశం లేకపోయినా కవ్లలమని ఊరేగే, దంబాలు పలికేవారి వ. 

్ బట్టబయలు చేశాడు. పద్యంలో తప్పుపట్టిన నత రుని “*శీషంకోపేన 

యేక్' ఆన్న విధంగా శివుడు శపించడం ముప సూదిగా పోమే 

'ఆరోజుంలో చూపించబ కిన నిగంకుకత్యానికి తార్కాణం. 
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వేశ్యలను ఉంచుకోవడం, వారిలో కొందరిని దేవదాసీల పేర ఆలయాల్లో 
నియమించి, అందరూ వాడుకోవడం గొప్పసంస్కృతిగా భావించే ఆరోజుల్లో, 

ఆము క్తలో చెప్పినట్లు రాజులు స్వయంగా వేశ్యల ఇండ్లకు వెళ్తున్నట్లు కథలు 

అల్లే ఆ కాలంలో వేశ్య కూతుళ్ళ వేళ్యా వృత్తిని నేరంగా భావించడం 

(శ్రీకాళ.4 87-45) విశేషం, 

ధూర్జటి రాజులను విమర్శించడం శతకంలో ఎక్కువగా కన్పించినా ఇది 

బీజరూపంగా “ఒక తప్పును కావరుగా నృపాలకుల్* అని ఆర్థాంతరన్యాసంగా 

మావాత్మ్యంలోనే చెప్పబడింది (1-48). 

119 పద్యాలు గల ధూర్గ టి శతకంలో 21 పద్యాలలో రాజుల పస్తావన 

ఊంది. రాజలోశాధమ।శేణి (పద్యం 21, రాజులు మత్తుల్ వారి సేవ నరక 

[ప్రాయంబు (ప. 18), రాజై దువ్య్కూతి జంచె చందురుడు...ఆ రాజ శబ్దంబు 

ఛాఛా జన్మాంతరమందు నొల్లను (ప.£1),రాజర్జాతు రుడై నచో నెదట ధర్మంబుండు 

(ప 22) రాజకీటముల నే సేవింపగానోప(ప.£7). నృ పాధమద్వార దేశంబుగాచి 

నంబుల్ వ్యధపుతు” జ్ఞ (ప 81), ఆల్బుల్ మత్తులై యేల చచ్చెదరో 

రాజులమంచు (88), రాజన్నంత నె పోవునాకృపయు.... దుర్చ్బీజ|శేషణు (89). 

భ వదుఃఖఎబులు రాజకీటములనే(బార్జించినం బాయునే (41) భూపాలురన్ సేవల్ 
సేయగబోదురేలొకోజనల్ (46, సు౭భుల్, మూరల నుత్తమోత్తములు రాజుల్ల 

ల్లయేవెళన-న్న లతం బెట్టిన సీ పదాబ్దముల (బాయంజాల (56), కాంతింబెొ ౦డితి( 

జాలు జాలు బహురాజద్వార సౌఖ;ంబులన్ (62), నృపాలాథమున్ పాాతంబంచు 

భజించ బోదుకిదీయుంభావ్యంబె (68), దుర్మార్గులన్ ఛీ; ధా తీశులచేయ నేణికి 

(58), రాజళణికి దాసులై సికుల గోరం జేయగా సౌఖ్యమే (98), రాజులకు 
సేవల్ సేయగా. బోరు లక్ష్మీ రాజ్యుంబును గోరి సీ పరిజనుల్ (91), చేరంటోవు 
దురేల రాజుల జశుల్ (99), లోక కంటకులచే( |బాపించు సౌఖ్యంబు నా మదికిం 

బథ్యముగాన. .... సత్యదానదయాదుల్లల రాజు నాకొసగుము (98), నర నాథా 
(క యము పాలు oe సిద్ధించినన్ , ఆరయన్ దొడ్డ ఫలంబు గల్గునదిగావా 
కార్యమే తప్పినన్ ___ సిరియుంబోవును, (బాణహానియునగున్ (110), 
క్షితి రాధో త్తమ సత్కవీశ్వరుడు వచ్చెన్ మిమ్ములం జూడ(గా. ,..మముంగితమే 
చూచెను బొమ్మటందురధ ముల్ (118), భూభృత్ చండాలురు (115). 
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వీనిలో 16 పద్యాలలో రాజులపె తీవ విమర్శ ఉంది. నాలిగింటిలో ఆ రాజులను 
సేవించ బోయేవారపై విమర్శ ఉంది ఒకదానిలో (99) “మంచిరాజుని'మ్మని 

శివుని |పార్థించడం ధూర్జటి రాచరిక వ్యవస్థనే వ్యతిరేకించలేదని చెప్తుంది, 
రాజరిక వ్యవస్థయొక ,_ పరాకాష్ట దశలో జీవిస్తూ ఆ వ్యవస్థ దుర్మార్గాన్ని 

భరించలేని స్థితిలో ఉండి దాన్ని ఆతి త్మీవంగా విమర్శిస్తూనే ఆ వ్యవస్థ పోతే 
దాని స్థానంలో రావలసిన మరోవ్యవస్థను ఊహించలేని పరిస్థితులలో ఆ ఉన్న 

వ్యవస్థలోనే ఊరటనువెతుక్కోవడానికి చేసే పయత్నమే 'మంచిరాజును" 

కోరుకొనడం. 

రాజులనేకాదు, తన సమకాలికులై న ఆవకాశవాదులై న కవులను కూడా 

ధ్వనిగా విమర్శించాడు ధూర్జటి. “నీ చేతి జీతంబునేంగానింబట్టక సంతతంబు 
మదివేడ్కున్ గోలు (4), ఏడెంబబ్బిషయప్పుడున్ క చెలగుదంభ| పాయ 

విశాణన [కీడాస కుల నేమి చప్పవలె (11), రాజుల్ మత్తులు, వారి సేవ నరక 

(పాయంబు, వారిచ్చు నంభోరాశీచతురంతయాన తురగీ భూషాదులాలీత్మవ్యధా 
వీజంబుల్ (18), ఒక రింజ:పి పదస్టులె |బతుక దామొకొ్కక ౫. రూహింతురేలకో 

తామెన్నడు( జావరో ? ... (67) వంటి పద్యాలలో 'నిరుపతిహతిస్థలంబు' 

“ఎదురై నచో తన మదకిరీం[దము డిగ్గి వంటి పద్యాలు చెప్పిన, రాజువద్ద 

|పాపకం కలిగి ఇతరులను |పోత్సహించని పెద్దనాది కవులపై విమర్శ ఉంది 

'“ఆయగారై చరియింపవచ్చు. (78), ఆనే పద్యంలో తాతా చార్యులవారివంటి 

వైష్షవులపై విమర్శ ఉంది. అయినా ఆము క్రమాళ్యదలో రాయలు శైవులను 

గురించి రాసిన పద్యాలతో (2-58;8- 10; 9.18; 4-42, 4.15; ర. 48) 

పోలిస్తే-మత విశ్వాసం రాయలకు వలెనే ధూర్జటికీ ఉన్నా-ధూర్ణటి సంయమనం 
పరమతనిందా వై ముఖ్యం గోచరిస్తాయి. పాండిత్యం ఊండీ ఆపకాశవాదులై న 

వారిని 'చదువుల్నేర్నిన పండితాధములు' (70) అని విమర్శించాడు ధూర్జటి 

సమూలీ ల విళ్యాసాలను విమర్శిసాడు ధూర్దటి “శృతులభ్యాసము చేసి న , 

సభలన్ వృధావచనముల్ చెప్పంగనేకాని, (59) ఆగే పద్యంలో మాటలకు, 

చేతలకు పొంతన లేనివారిని విమర్శించాడు. (పతివ మ Se స 

రాసే వారినీ విమర్శించాడు (116). 
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వంగ దేశంలో చైతన్యుడు (1485-1588), గుజరాతు (పాంతంలో 

వల్లభాచార్యుడు (1479-1581) మొదలైన పలువురు భ క్తి పధానమైన రాధా 

మాధవ మతాన్ని |[పారంభించారు. ముస్టిం చేనేతకారుడైన కవీర్ (1880. 

1414), దర్జీ కుమారుడైన నామ్దేవ్ (పంఢరీపురం -మవోరాష్ట్ర-15 వ శతాబ్టీ) 

వంటి వారు వ్యా వ్రిచేసిన ఈ భక్తి ఉద్యమాన్ని రకరకాల చేతివృత్తులవారు- 

ముఖ్యంగా అట్టడుగు వర్గాలవారు - అనుసరి౯చారు. ఈ ఉద్యమ నాయకులు 

వి సరిస్తున్న భూస్వామ్య, రాచరిక వ్యవస్థను వ్యతిరేకించి, [శమ జీవులను ఏకం 

చేయడానికి క్చవి చేశారు. పలువురు ఇతరులు కూడా సమష్టి వ్యవసాయం, 

(గామీణ సాయం సమృద్ధతల కోసం పాటుపడ్డారు 

దాడాపు ఇదే కాలంలో లాహోర్లోని ధాన్యం వ్యాపారి కుటుంబానికి 

చెందిన నానక్ (1469-1689) సిజ్జు మతాన్ని (ప్రారంభించాడు... దీనిలో 
వ్యాపారులు, రకరకాల చేతివృత్తులవారు, జాట్ కులానికి చెందిన రైతులు 

పలువురు చేరారు. 

ఆయితే ధూర్జటి పె క్త పభావంగాని, చైతనుుడు 1510 తర్వాత దక్షిణ 

దేశ యా తలుచేసినా, ఆయన, ధూక్టటి దాదాపు సమకాలికులే అయినా వారిద్దరు 

కలుసుకున్నారనటానికిగాని, పత్యక్ష [ప్రమాణాలు లేవు. న్ని మరింత 

పరిశోధించవలసి వుంది. 

భూస్వామ్య వ్యవస్థకు, అదికార వర్షానికి వ్యతిరేకంగా భ క్రిభావన ఉత్తర 
దేశంలో ఉద్యమ రూపాన్ని ధరించింది కాని తెలుగుదేశంలో. మరీ 

చెప్పాలంటే దక్షిణదేశం మొత్తంలో. ధూర్దటివంటివారు వ్యక్తులుగానే మిగిలి 
పోయారు తప్ప వారి ఆలోచనలు, ఆశయాఎ. ఉద్యమరూపాన్ని తాల్బలేక 

పోయాయి. 

ఉవదయోగవడీన ముఖ్య (౮౦థాలు 

తలుగు 

1 న క. ప. యన్. ఆర్. 1976. ధూర్జటి క వికాన్నై భవం, 

హాదరాబాదు, యువభారతి ' 
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నారాయణరావు, వెల్చేరు. 1978. తెలుగులో కవితా విష్ణవాలస్వరూపం. 
విజయవాడ : విశాలాంధ [పచురణాలయం. 

సుందరం, ఆర్వీయస్ 1977. కన్నడ సాహిత్య చరిత, పాదరా 

బాదు; ఆంధపదేశ్ సాహిత్య అకాడమీ. 

సుబ్బారావు, వంగూరి. 1957. (రివైజ్డ్ ఎడిషన్) శతక కవుల 

చరిత్రము. నరసాపురము : కమల కుటీర్ (పెస్ ఆండ్ పబ్దికేషన్స్. 
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ఇంకా తెలుగు సాహిత్య చరిత (గంథాలు, విజయనగరకాలం 

నాటి సాహిత్య రచనలు, ఇతర వ్యాసాలు. 



అచ్చ తలుగు కావ్యాల అవతరణ- 

బారి తక భూమిక 

—_బూదరౌ జు రాధాకృష్ణ 

“అచ్చతెలుగు” నిర్వచనం విషయంలోనే పండితులమధ్య ఏకాభ్మిపాయం 

లేదు, పథమాం[ధలాక్షణికుడు కేతన పదజాలాన్ని అయిదు విధాలుగా విభ 

జించాడు_తత్సమం,  తద్భవం, అచ్చతెనుగు, దేశ్యం, [గామ్యం--అని 
(ఆం, భా. భూ. 18). “శల, నెల, గుడి, మడి, పులి, చలి” వంటి మాటలు 

అచ్చతెలుగంటూ ““ ఎల్రవారికి( దెలి సెడి యాపలుకు లచ్చతెను( గనంబరగున్”” 

అని నిర్వచించాడు (ఆం. భా. భూ. 22). మరి రెండు పద్యాల్లో 'దేశితెనుగు/ 

దేశ్యంపు దెలు(గు'ను వివరిస్తూ 'ఎజకువ, నెత్తమ్మి, ఎరగలి, ఎసకంబు' 

వంటి “పలుకులు” 'దేశితెలుంగు” లనీ, 'తేఅనాడిన దేళశ్యంపు( తెలు(గులయ్యె” 

ననీ (ఆదే. ౨8, 24). అంటే 'స్పష్టంగా తెలిసే మాటలు దేళ్యపదాలని అర్థం 

చెప్పుకుంటే పై నిర్వచనానికి దీసి మధ్యనున్న భేదం మాం స్పష్టంగా లేదు 

“సాహిత్యోపయు క్షి పదాలు దేశ్యాలని సుందరాచార్యుల వివరణ (ఆ. తె. 

కృ. ప, 8). కేతనే “తత్సమంబు దక తక్కిన నాలుగు, నచ్చతెలుగులందు 

రఖిల జనులు, (ఆం. భా. భూ. 27) ఆని చెప్పినందువల్ల విషయం మరింత 

క్హిష్టమవుతున్నది. "గ్రామ్య! మనేది “లక్షణవిరుద్ధ' మో, “బూతో* కావచ్చు. 

ఆది ఏ భాషా భాగానికి చెందినా కావ్య [పయోగదూర మే కాబట్టి (పస్తుత పరిశీల 

నలో స్మరించనక్కర లేదు. అందరికీ తెలిసే దేశ్యాలు అచ్చతెలుగులనీ, 
తెలియనివి దేశ్యమ్మాతాలని సూలంగా కేతన మతం కావచ్చు. 

తరవాతి లాక్షణికుల విభజన [పణాళిక మరోవిధంగా ఊంది. విన్నకోట 

పెద్దన “తత్సమం, తద్భవం, సహజాం|ధ దేశభవం, దేళోద్భృవం, గ్రామ్యం' 

అని పంచవిధాలుగా విభజిస్తూ (కొవ్యా. చూ. 9-11), “బహుదేశానీయములై 
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చక్కదనము నెజదనములునై ఆయా నెలవుల. జెవులకు( దీయములగు పలుకు 

లెల్ల దేశ్యము"' లన్నాడు (అదే 9-14). అన్యదేశ్యాలూ, మాండలికాలూ దెళ్యా 

లని ఆయనభావం కావచ్చు, “ఎల్బజనులకున్ లో మిగుల( దేటపడియెడు నా 

మాటల యచ్చతెను(గు” లన్న పెద్దన దృష్టిలో (అదె 9-18) కేతన చూపులో 

లాగానే స్పష్టబోధత అచ్చతెనుగు పధానలక్షణం అనిపిస్తుంది. అప్పకవి 

చతుర్విధ విభ జన చేశాడు. “తత్సమ,తద్భవ, దేశ్య,[గామ్య' పదాలని విభజిస్తూ 

దేశ్యాలకు రెండు విధాల అవాంతర భేదాలు సూచించాడు: “ఆంధ దేశ్యంబులు 

రెండు దెఅంగులయ్యె భువి శుద్ధాం ధంబులు నన్యదేశ్యజాం[ధంబులు నా(గా...” 

అని (ఆప్పకవీయం 1-105) పెద్దన మాటలతో అప్పకవి మాటలను అను 

సంధించినప్పుడు అన్యదేళశ్యాలను (అంటే తత్సమేతరాలను) దేశ్యాలుగా భావించా 

రని తెలుస్తుంది. కూచిమంచి తిమ్మకవి “లోకవ్యవహారంబగు బాస దేశ్య 

మం|డదియెహితం బార 6౧ నచ్చతె నుంగని, ..కొందరందురు. ..” (లక్షణసార 

సం(గహం 1-69) అన్నప్పుడు - దెళ్యానికీ అచ్చతెలుగుకూ భేదం లేదనే చెప్పు 

న్నాడు కాని ఆయన ఉదాహరణ లేమీ ఇవ్వలేదు తెలుగు లాక్షణీకులు తత్సమ 

మన్న పదానికి సంస్కృత, (పెక్సత నమమనే అర్థమే చెప్పుకున్నారు, చిన్నయ 

సూరికాలందాకా సూరి మాతం “తిలింగ దేశ వ్యవహార సిద్ధంబగు భాష 

దేశ్యంబు” (బాలవ్యాక రణం, సంజ్ఞా. 21), “సంస్కృత సమెతరంబయిన భాష 

యచ్చ నా(బడు' (అదే, ఆచ్చిక. 1) అనే రెండు సూత్రాల్లో అచ్చతెలుగులో 

దేశం ఒక భాగమని నిర్ణయించాడు. పాకృతసమం, సంస్కృత (పాకృత 

భవాలు, దేశ్యం [గామ్యం-అన్నీ అచ్చతెలుగే కాబట్టి, పూర్వోక్త కేతన నిర్వ 

చనంలోనూ (చూ 1-1), శిష్టు కృష్ణమూ ర్తిశాన్ర్రీ హరికారికల్లోను (“తత్సమేతర 

భాషేయ మచ్చేతి కవయో వదన్') ప్రాకృత సమాలు ఆచ్చతెలుగులో చేరవు. 

చిన్నయసూరి దృష్టిలో చెర్తాయి. చిన్నయసూరి ఆన్యదేశ్యాల [పస్తావనే తీసుకు 

రాలేదు. అప్పకవి తెచ్చి, వాటిని “మతిరోసి విడువకూడి దనీ, “వ్యవహార 

హాని” వస్తుందనీ, అవన్నీ “సీతంబుి లని, వాటిని అచ్చతెలు గులో భాగంగానే 

పరిగణించాడు (అప్పక ఏ నం 1-64-70). 
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ఆద్బతెలుగును గురెంచి అనేకులు చర్చోప చర్చలు చేశారు. అచ్చ 
తెలుగులో అన్యదేశ్యాలను (అంటే ముఖ్యంగా సంస్కృత (పాక్సృతసమేతరా 
లను) భాగంగా మన లాక్షణికులు భావించారనటంలో సందేహం లేదు (రాధాకృష్ణ, 
వ్యావవోరిక భాషావికానం, 44-47). ఒకనాటి |గామ్యం మరో కాలంలో 
అ(గామ్యమై అచ్చుతెలుగులోనో దేశ్యంలోనో భాగమవుతుందని వరుల 
చినసీతారామస్వామిశా ని తాతా సుబ్బారాయుడు శాన్త్రి భావించారు (రాధా 
కృష్ణ, తెలుగుభాషాచర్మిత, 370, 296). తమిళ కన్నడాది భాషలనుంచి గానీ, ' 
ఉరుదూ ఇంగ్రీిషల వంటి భామల నుంచి గాని వర్ణభేదం లేకుండా 
వచ్చిన పదాలను తత్సమాలుగాను, వర్ణవికారంతో వచ్చిన వాటిని తద్భ' 
వాలుగాను భావించవలసివుండగా సంస్కృత |ప్రాకతసమాలను మాత్రమే తత్స 
మాలుగా, సంస్కృత పాకృతభవాలను తద్భవాలుగా భావించటం మన లాక్షణి 
కుల విశ్లేషణపద్ధతిలోని లోపమే. అదే సమయంలో సంస్కృత [పాకృతేతరాలను 
“అన్య దేళ్యా” లంటూనే “అచ్చ తెలుగు'లో భాగాలనుకోవటం మఠీ పొరపాటు 
(రాధాకృష్ణ, తెలుగు భాషా చరిత, 95, 269). ఆయిదింట నాలుగువంతుల 
తద్భవాలు [పాకృత భవాలై నా వాటిని సంస్కృత భవాలుగా పరిగణించటం, 
తలుగు వర్జపద్ధతికి లోబడిన కారణంగా అవి అచ్చ తెలుగు మాట లనుకోవటం 
సరైన పద్ధతి కాదు (దొణప్ప, తెలుగు భాషా చరిత, 805, 808). ఈ పరిగ 
ణనకు 'వ్యవవహారహాని' భయమే (పధానకారణమయితే సంస్కృత సమాలుగాని 
పాకృతసమాలుగాని అటువంటి హోని కలిగించవనుకోవటం పరిహాసాస్పదం. 
“అచ్చ తెలుగు" కావ్యాలను పరిశీలిస్తే, వాటిలోని భాషాపాటవాన్నీ, రసపుష్టినీ 
పరిగణిస్తే, ఈ విచక్షణ ఎంత అసమంజసమో తెలుస్తుంది. నిజానికి దేళ్యాలనీ,. 
అన్యదెళ్యాలనీ పదజాలాన్ని విభజించి అన్యదేశ్యాల్లో అవి ఏ భాషనుంచి వచ్చి 
1. చూ. అచ్చతెనుగు కావ్యము, భారతి, జూన్ 197, ఆంధ దేశ్యము- 

అన్యదేశ్యము, కోరాడ రామకృష్ణయ్య, భారతి, ఆగష్షు- సెపైంబరు 1944; 
ఆంధము- అన్య దేళ్యపదములు, మల్లాది సూర్యనారాయణ కాని, సా, 
'సర్వు. రుధిరోద్గారి, ఫాల్గుణం; ఆచ్చతెనుగు, చింతల పల్రి రామకృష్ణ 
మూర్తి, ఆం. సా. వ. ప. 1928 మొదలై నవి. వివరాలకు నె, థ్రీ. 
కృష్ణమూర్తి. “వ్యాసరచనల సూచి” (1875-1979), ఆంధప్రదేశ్ 
సావాత్య అకాడమి, హైదరాబాద్, 1977. 
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చేరినవై నా చేర్చివుండాల్సింది. అచ్చ తెలుగు కవులు సంస్కృత [పాకృతాలను 

వెలివేసీ పెర్షో-ఆరబిక్ పదాలు వాడటంలో సామంజస్యం గాని,కావ్య పయోజనం 

గాని, వ్యవహార పయోజనంగాని, నిర్దుష లాక్షణిక దృష్టిగాని కనిపించవు. 

సహజంగా వాడుకలోకి వచ్చిన సంస్ట్రూతపదాలను పరిహరించటమే కృ(తిమం. 

తదితర భాషాపదాలు తెలుగే అనుకోవటం కృ తిమత్వానికి పరాకాష్ట. పరిహరించా 

మంటూనే సంస్కృత పదాలకూ, పదబంధాలకూ, వ్యుత్స_తి మూలక కృతి 

మానువాదాలు చేసి, అవి సహజమై అందరికీ అర్ధమయ్యే అచ్చ తెలుగుకు (పతి 

బింబాలనుకోవటం హాస్యాస్పదం. 

“అచ్చ తెనుగు” కు పర్యాయపదాలుగానో, సమీప పదాలుగానో మన 

లాక్షణికులూ కవులూ వాడిన మాటలు మరికొన్ని వున్నాయి: “తేట తెలుగు, 

జానుతెనుగు, నాటు తెలుగు” అనేవి. వీటిలో మొదటి పదం అంత సాంకేతికం 

కాదు (బులుసు వేంకటేశ్వర్హు: భారతి 1948 జులై; గిడుగు 1965 
ఆం. ప. ఊగాది సంచిక), మూడోది ఆదిభట్ల నారాయణదాసు సహజ ధోరణిలో 

పెట్టిన పేక (వ్యాసపీఠం, 67); అంత పట్టించుకో వలసింది కాదు. “జానుతెను" 

గనే పదం పీరళై వోద్యమంతో ముడిపడి ఆనేక విమర్శన లాక ర్షించింది. “జాను 

శబ్లానికి “అందము, సౌందర్యము” అని శబ్బరత్నాక రార్థం. “జాను(దెనుగు” 

అంటే తేట తెనుంగు, స్పష్టముగా6 దెలిసెడి తెనుగు! అని సూర్యరాయాంధ్ర 

నిఘంటువు. నన్నె చోడుడి కుమానసంభవంలోని 'సరళముగాంగ భావములు 

జాను (దెనుంగున నింపు పెంపుతో. బిరిగొన వర్ణనల్...* ఇత్యాది పద్యాన్ని 

(1-86), పాల్కుర్కి సోమన పండితారాధ్య చరి|తలోని “జాను(దెను(గు 

విశేషము [పసన్నతకు' (దీశా[పకరణం, 68.ప్రొ, బసవ పురాణంలోని 'ఉరుతర 

గద్యపద్యోక్తుల కంటె- సరసమై పర(గిన జాను(దెనుంగు - చర్చింపగా సర్వ 

సామాన్య మగుట” (1-81 పం.) ఆనే |పయోగాలనూ సూర్యరాయాంధ్ర 

నిఘంటువు ఇస్తున్నది. [ప్రయోగాలను బట్టి చూస్తే కేతన నిర్వచనంలోని ఆచ్చ 
తెనుగుకూ దీనికీ భేదం స్పష్టంగా కనిపించదు. పాల్కుర్కి. సోమన పద్యం 
“బలు పులితోలు చీరయును, (బాపసరుల్,,.లెంక నని జాను(దెనుంగున విన్న 

ఏంచెనన్ ,..”* (వృషాధిపళతకం 67ప) లోని పదజాలం అచ్చ తెబుగు శే 

10) 
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ఉదాహరణ (ప్రాయం. అయితే సుంవరాచాక్యులు బహుకావ్య భాషా పరిశీలనచేసి 
జాను తెలుగంటే 'మి|కాంధ్రం' అనే నిర్ణయానికి వచ్చారు (ఆ,తె.కృ.ప.,2), 
ఈ శబ్దాన్ని నేలటూరి వేంకటరమణయ్య (భారతి 1942 సెపైంబర్ ), కోరాడ రామ 

కృష్ణయ్య (భారతి 1946 జూన్) వంటి మరికొందరు కూడా చర్చించారు. 

గొ ౮పాటి వెంకటసుబ్బయ్యవంటివారు కాస్త్రదృష్టికన్నా రసానందం ఎక్కువై 

జానుదెనుగును |పశంసించారు (కిన్నెర 1958). “జాను” శబ్దానికి సమానార్థక 

సరూప పదం కన్నడంలో కనిపించదు. కన్నడంలోని 'జేను’ శబ్దానికి 'తేనె' 

అని ఆర్థం (చూ. కిటిల్, DED 2674 b). పదాద్యకారేకారాల మారుపాటు 

ఆంధ్ర కర్జాటాల్డో మరికొన్ని పదాల్లో కనిపిస్తుంది కాబట్టి జాను, ' జేనులకు 

(పాథమికార్థంగా “తియ్యని' అని చెప్పవచ్చు. కన్నడంలో జానుశోబ్ద [ప్రయోగం 

భాషాపరంగా లేదు. ఆలాగే తమిళ మలయాళాల్లోనూ. ఆందువల్ల తెలుగువారి 

దాడుకనే ఈ విషయంలో [పమాణంగా తీసుకోవలసి వస్తుంది. ఆయితే 
సోమనాథుడి జానుదెనుగు ఒకప్పుడు అచ్చ తెలుగుగా, ఒకప్పుడు ఆం[ధంగా 

భాసిస్తుంది. నన్నెచోడుడి విషయంలోనూ ఆంతే, క్రీ.శ. 16వ శతాబ్ది తరవాత 

వచ్చిన అచ్చ తెలుగు కావ్యాల్లో లాగా వీరశైవ కవుల జానుదెనుగులో పెర్షో-- 

ఆరబిక్ పదాలు లేవు కాబట్టి "మ్మిశాం[ధ' మనే పూర్వోక్త వివరణ శె శై వకావ్యాల 

విషయంలో సరిపడదు, తమిళ, కన్నడాది పదాలను అన్యదేళ్యాలుగా పరిగణిస్తే 

తప్ప. కన్నడంలోనూ సాహిత్యం వెలయించిన వీర శ్రైవకవులు జానుదెనుగనే 

మాట వాడలేదు. “ఆచ్చగన్నడి మనే అన్నారు. ఆచ్చగన్నడంలో ఆన్య దేళ్యా 

లకు తావులేదు. మన లాక్షణికులు వైరి సమాసాలను, మి[శసమాసాలను 

నిషేధించిన ట్రే కన్నడ లాక్షణికులు కూడా నిషేధించారు గాని, వారి నిషేధం తీ|వ 

తరమయింది శబ్బమణిదర్పణం ' ఆ సమసంస్కృతంగళన్ ఆచ్చగన్న గ డదోక్ 

బెరసి సమాసం మాడలాగడు'” (సూతం 98) అని చెప్తుంది. తత్సమాల్లో 

(పాకృత సమాలను కూడా మన లాక్షణికులు చేరిస్తే కన్నడ లాక్షణికులు" 

సంస్కృత సమాలనే చేర్చి ఆ మాటలను 'సమసంస్కృత 'పదాలంటారు, మలయా 

ళంలో “శుద్దమలయాళ ' మనే మాటకే వాడుక. సంస్కృత తమిళ పదాల 
ప్రభావం ల లేని భాషనే వాళ్లు శుద్ధ మలయాళ మంటారు (వెంక చెళ్వర శాస్ర 

1968-82). ఇది Bens (వాడుక తమిళం) భావ నుంచి ఏర్పడ్డ 

దని కొందరి అభిప్రాయం (ఆదే. మలయాళం 111). 
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ఈ వ్యాసకర్త రకు తెలిసినంతలో తెలుగు సాహిత్యంమీడ తమిళ సాహితీ 
(పభావంగాని, తమిళ సాహిత్యంమీద తెలుగు సాహిత్య (పభావంగాని- ఒకవేళ 
ఉన్నా పరి గణనీయంగా- ఎన్నడూ లెదు. వై ష్ట్ర మత [గం థాల్లో కొంత తమళ 

(పభావమున్నా కావ్యాల్లో మతేతర విషయాల్లో కనిపించదు. తమిళ సాహి 
తంలో. సంగంకాలంలో (గంథాక్షరి లిపిలో స సంస కాలే పదాలను వాడే వారే 

గాసి రాను రాను వట్టిలుత్తులిపికీ, చెందమిజం భాషకూ ((గాంథిక భాషకూ) 

ప్రాముఖ్యం వచ్చింది. జాతిలక్షణంగా వేర్పాటువాదంతో బతికే తమిళుల 

సాహిత్యంలో ఆచ్చతెలుగువంటి పదాల అవసరమే లేదు. ఇప్పడి రాజకీయ 
మన_స్రత్వాన్నిబట్టి దక్షిణభారతం మొత్తంలో తమిళులు మాత్రమే భాషా పరి 
శుద్ధతా వాదులు. వాళ్ళ. సాహీత్యంకూడా ఆంతే, దాని |పభావమే తెలుగు 

మిద ఉంచే ఆచ్చ తెలుగు కావ్యాలు అసంఖ్యాకంగా వెలువడటమే కాక వాణికి 

సాహిత్యంలో సర్వో శ్ర తమ. స్థానం దక్సా ఉండేది. తమిళ సాహిత్యంలో ఏ 

కారణాలవల్ల “పరిశుద్ధ” స. వచ్చాయా పరిశీలించినా (ప్రయోజనం 

లేదు కాబట్టి ఆ విషయం చర్చించటం లేదు, 

కన్నడ సాహిత్యంలో “ఆచ్చగన్నడి వాదం అనాది సిద్ధమే. వీర శైవ 

కవులు ఈ వాదానికి జీవం పోశారు. ELL పన్నెండో శతాబ్దంలో కావ్య 

నిర్మాణం చేసిన ఆల్హమ(పభు, బసవేశ్వర, చెన్న బసవ, సిద్ధరామ, పండితా 

రాధ్య, సోమనాథాదు లెవ్యరూ అచ్చగన్నడంలో రాయలేదు. వాస్తవానికి తెలు 

గులో లాగా కన్నడంలో కూడా వారు చెప్పినట్లు చేయలేదు. జైన సాహి 

త్యాన్ని జైనుల మతధోరణులనూ (పతిఘటించారే గాని ఆచరణలో ఆచ్చగన్నడం 

రాసి చూపలేదు. ఇంకా చిత మెమంపెే జై నకవి ఆండయ్య ELE 1225 

పాంతంలో అటు మహాకావ్ణం గాని ఇటు ఖండకావ్యంగాని కాని ఒకా నాక 

చంపూ రచనలో కన్నడ సాహిత్యంలో అద్వితీయంగా ఆనపుస్కృతెదిగా ఉన 

ఆచ్చగన్నడ రచన చేశాడు, (ముగి, 1954 : 221.28) ఆ గంథోనికి 

రెండుపేర్చు : కబ్బిగర కావ (ూకవిరక్షకుడు) లేదా, కావనగెల్ల | = కాముని 

గెలుపు) అని. వీర శె వులతో సహా అందరూ ఆచ గన్న ses 

“'ఘృతతై ల న్యాయంిలా సంస్కృత మి స రాస్ కల్ 

1. ఇవి మణీ (ప్రవాళ కావ్య మనీ, 'కవ్వ నక తావు "మదం వజయ మనే 

ఆర్థమనీ వెంక టేశ్వరళాన్త్రి భావించటం పామాడిక 9 (| :053:1శ). 
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ఆయన 'ధ్వనియుక్ర కావ్యం” రాశాడట. ఆందులో జై నకథాలేదు, లౌకిక 

కథాలేదు (“జినకథయిల్ల. లౌకిక కథ యిల్ట') బేం్యదీ అఆభి|పాయంలో 

“శవణ-విర క్రి, శివ-శ క్రి, కామ-రతి” అనే |తివిధ ద్వంద్వాలను నిరూపించ 

టానికి కవి యత్నించాడు (“శ్రీ బేంద్రియవరు హేశువంది 'కామ-రతి, |శ్రవణ- 
విర క్రి, శివ-ళ క్రి” ఈ |తికూట ద్వంద్వద కావ్యవు కబ్బిగర కావదల్లి నిరూ 
పిత వాగిత,'' అదే 221), అంటే అనేక అచ్చ తెలుగు కావ్యాల్హాగా ఇదొక 

చిత కావ్యమని చెప్పవచ్చు. ఆండయ్యకు ముందుగాని వెనకగాని ఎవరూ ఈ 

రకమైన రచన చేయకపోవటమే ఆయన (ప్రత్యేకత (“యారూ అవనమార్గవన్ను 
అనుసరిసదిల్ల' ఆదే), ఆండయ్య అచ్చగన్నడ రచనకు చారిత్రక సామాజిక 

కారణాలేమీ లేవు. య చేస్తామని, చేశామని చెప్పి చేయని పని నేను 

చేస్తున్నాననే మన_న్ఫృ ప్తి పాప మాయనకు కలిగిఉంటుంది. అంతే లాభం. 

శుద్ధ మలయాళ కావ్యాల విషయంలో కొన్ని కారణాలు కనిపిస్తాయి. 

[కీ॥₹॥ 12వ శతాబ్దిలో మలయాళ సాహిత్యం ఆవిర్భవించేటప్పటికి మణి 
[పవాళ, పాట్టు రచనా ధోరణులుండేవి. మొదటి రకంలో “|దావిడ సంఘా 

తాక్షర నిబద్ధం 'గా సంస్కృూతపదాలను [ప్రత్యయ సహితంగా వాడితే, రెండో 

పద్ధతిలో చెందమిజం చోటు చేసుకుంది. మణి[పవాళ శైలి తెలుగు కన్నడా 

ల్లోనేగాక చివరికి తమిళంలో కూడా వాడుకలోకి వచ్చింది 18, 14 శతాబ్దాల్లో 

(వేంక టేశ్వరకాన్రి 19068 : 14, 15). కీ. శ. 1850-1450 మధ్య కాలం 

నాటి 'నిరణం కవులు" 1! లాతిలకం౦ం నియమాలను అధిగమించి సంస్కృత పద 

భూ యిష్టంగా సంస్కృతాక్షరాలను కూడా వాడి, ముత్తమిటణం (= తక్కువ 

తరగతి తమిళం) ఆందులో కలిపి మిశభావలో కవిత్వం చెప్పారు. (ఆదే, 

28-25). ద్రవిడ పదాలను నిస్సంకోచంగా సంస్కృతీకరించి 'సందర్చే 
సంస్కృరతీకృతాచా' అనే లీలా తిలక సూతాన్ని చరమావధికి తీసుకపోయారు, 

ఈ ధోరణిని వ్యతిరేకిస్తూ డీషశ॥ 15వ శతాబ్దిలో “కృష్ణ గాథ అనే శుద్ధ మల 

యాళ కావ్యం తమిళ భాషా |పభావం కూడా లేకుండా వెలువడింది (ఆదే, 

27-28). అంతకుముందు అటువంటి రచనలు లేవు. ఈ (గంథకర్త ఎవ 

రన్నది వివాదాస్పదమైనా దానికున్న |పజామోదం మరో కావ్యానికి రాలేదు, 

(ఆదే 81-82). |కీ. శ. 16వ శతాబ్ధినాటి ఎబుతచ్చన్ భారతంలో చాలావరకు 

శుద్ధమలయాళం ఉన్నా (ఆదే, 40) కృష్ణగాథ ఒక్కటే ఆ [ప క్రియకు దృష్టాం 
శ 
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తంగా లక్ష్యంగా నిలిచింది. కన్నడంలో కబ్బిగరకావలాగా మలయాళంలో 
ఇదొక్క టే వింక్షణ కావ్యం. మలయాళంలో ఈ ధోరణి నిలవలేదు. 

“శుద్ధ స సంస) సత” వాదం, ' పరిశుద్ధ అస్సామీవాదం' వంటివి ఊన్నట్లుగాని, 
ఆ తీరు రచనలున్నట్టుగాని ఈ వ్యాసకర్ర 'శ్రక తెలియదు. మధ్యయుగాలనాటి 
4 తర భారతీ యభాషల్లో కూడా ఇటువంటి దోరణి ప పర్యా పంగా లేదు. తూర్పు 

ఇండియా కం పెసీవారి' ధర్మమా అనీ వచ్చిన హిందీ-ఉరుదూ సంఘర్షణ కీ. శ. 
19వ శతాబ్దినాటిది.. హరిజాధ్ రేర్ హిందీ కా ఠాఠ్ో గాని, రాజా నళ 
పెర్లో. అరబిక్ పదాలను వెలివేయాలని వాదించటంగాని, సేఠ్ గోవిందదాన్, 

పురుషో _తమ్ దాస్ టండన్ (ప్రభృతులు సంస్కృత మయ హిందీకోసం చేసిన 

ఆర్భాటంగాని, భారత (ప్రభుత్వ వారు- ముఖ్యంగా హిందీ డై రెక్టరేట్, ఆకాశ 
వాణి వంటి 'విభాగాలవారు. సృష్టించిన సర్కారీ హిండిగాని, చివరికి డాక్టర్ 
రఘువీర్ భాషా భేషజంగాని, మన అచ్చ తెలుగువాదానికి సరిపోలక హోగా 
ఆందుకు వ్యతిరేక మైన ధోరణులకే అవి నిదర్శనలు, 

భాషలో స్వచ్చత, శుద్ధతవంటి భావాలు గాలిమేడల వంటివి. సంస్క 

తంతో సహా ఏ భాషా ఆన్యభాషాపదాలు స్వీక రించనిది లేదు. ఏక కుటుంబానికి 

చెందిన భాషల్లో కూడా కాలోంతరంలో-_ అవి [పత్యేక భాషలుగా విడిపోయిన 

తరవాతికాలంలో. ఆదాన [పదానా లున్నప్పుడు ఆలా వచ్చి చేరిన పదాలు 
అన్యదేళ్యాలే అవుతాయి. వాటిలో కొన్ని చేరినందువల్ల భాష పరిశుద్దమై, మరి 
కొన్ని చేరితే అపవ్నితమయిపోదు ఏ భాషలోనైనా 5 అతనా ఎ మా|తమే 
అన్యదేశ్యాలని, అచ్చతెలుగులో “ఇతర [దావిడభాషా పదములకన్న ఫారసీ, 

ఆరబ్బీ, ఉర్దూ పదములు. ..ఎక్కువగా చేరిన" వనిగాని, “ఈ ఆన్యదేశ్యములు 
చాలవరకు తతృమములుగనే వాడబడినవి' అనిగాని ఊహించటం కేవలం 

ఆమాయకత్వం (సుందరాచార్యులు: అ. తె. కృ. ప. 843-851). కొమ్ములు 
తిరిగిన మన లాక్షణికులు కూడా సంస్కతేతర _ అన్య దేశ్యాల రూప నిష్ప తి 

సారించలేదు. _పాకృత సము (పాక్ళత భవాలు ఏ [పాక్చత భాషా విశేషం 

నుంచి వచ్చాయో చెప్పలేదు. తెలుగులోని ఇతర భాషాపదాల (అన్యదేశ్యాల) 

సరిశీలన చేసినవారు పూర్ణ వ్యాక ర రల పద్ధతిలో తక్సమ, తద్భరావె వివేచశకో 

రూపనిష్పాదన చేయలేదు. మొ త్రంమీద సంస గాలికే సమపదాలు లేని భాషా 
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విశేషాన్ని అచ్చతేలుగని భావించారు. వ్య క్రినామ, స్థలనామాదులను, బిరుదులను 

చాలామంది యధాతథంగా |పయోగించినా, కొందరు వాటికికూడా వ్యుత్పత్రి 

మూలకానువాదాలు చేళారు. ఏవంవిధగుణసంపన్న మైన అచ్చ తెలుగు రచనలు 

ఏ కాలంలో, ఏ పరిస్థితుల్లో, ఎవరు, రంగ న స్థూలంగా మాత్రమే 

పరిశీలిద్దాం. 

అచ్చ తెలుగు కృతులనేవి క్రీస్తుశకం పదహారో శతాబ్దినంచి ఇంచు 
మించు నేటిదాకా అవతరిస్తూ ఉన్నాయి. సుందరాచార్యులుగారు ' బహుపరి[ళమ 

ఫలితంగా 57 గురు రచయితలను, 91 కృతులనూ పేర్కొన్నారు. వారికి 
గూడా దొరకకుండా తప్పించుకొన్న రచయితలూ, కృతులూ ఉండవచ్చు.. 
వారిచ్చిన విశేషాలమీదనే ఆధారపడి లెక్కలు కడితే, నేటి ప్రాంతీయ విభజన 
పకారేం 89 మంది రచయితలు కోసావారు; ఆరుగురు తెలంగాణావారు, ఇద్దరు 

రాయలసీమవారు, మరి ఇద్దరు గంజాం జిల్లావారు, ఎనిమిదిమండి దక్షి 

ణాంధులు. శతాబ్దాలవారీగా లెక్కిస్తే పదహారో శతాబ్ది వారిద్దరూ తెలంగాణా 

వారే. వారే ఈ పద్దతికి [పవర్తకులు. పదిహేడో శతాబ్దివారు అయిదుగురిలో 

తెలంగాణా, దక్షీణాం్యధాల [పతినిధులు ఒకొ_క,-రయితే కోస్తావారు ముగ్గురు. 

పద్దెనిమిదో శతాబ్ది రచనలు ఆరింటిలో కోస్తావారివి నాలుగు,. దక్షిణాం ధులవి 
రెండు. పందొమ్మిదో శతాబ్ది రచనలు-19. వాటిలో పదమూడు కోసావారివి. 

మరి రచనల విషయం పరిశీలిస్తే సుమారు 50 స నిఘంటువులు 
మిగిలిన వాటిలో అనేకం 'నియమకవిత'” (అ. తె. కృ. ప 17) _ నిర్వచన, 

నిరోష్య, నిరూష్మలే కాకుండా ఏకాదశాక్షరి వంటి సాముగరిడీలు కూడా లేక 

పోలేదు. ఆనులోమ విలోమ బంధకవితాదులు లేక పోలేదు. “పండితుల, [పభువుల 

పరభాషా వ్యామోహము కారణముగ ...అచ్చ తెలుగు [ప్రక్రియ అధమ కావ్య 

[(ప్మకియగ భావింపబడినది” ఆని (ఆదే, 14), వాఠ్య గ ంథాల్లో లేనందువల్ల 

“అనాదృత వాజ్మయి' మయిందనీ (ఆదే. 17) సుందరాచార్యుల వారు వర్దిస్తు 

న్నారు. నిజమా? స్ 

అచ్చ తెలుగు సాహిత్యాన్ని ఏ పేరుతో పిలిచినా దాని ఆవిర్భావానికి 

ఏదో కారణం ఉండాలి. వీరశైవులు జాను తెలుగు వాదం తెచ్చినప్పుడు మార్గ 

కవితా ధోరణులనూ, సంస్కృత (పభావాన్నీ నిరసిస్తూ దిపదవంటి దేశీయ 
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'చృందస్సునూ, స్థానిక భక్తచర్మితలనూ (ప్రవేశ పెట్టినా భాషా విషయంలో 
తాము చెప్పిన సిద్ధాంతాలను తామే ఆచరించలేకపోయారు. అచ్చతెలుగుపదాలను 

ఎవరెన్ని జాతక ఎంత కాతం వాడారో లెక్క. పెట్టలేదు కాబట్టి ఈ వ్యాసక ర్త 

ఏదో ఒక అంకె చెప్పలేడు కాని మొ తంమీద ve రామాయణాదులో 

పోలిస్తే వీరి వుల కృతులు (ప్రజామోదం అంతగా పొందకపోవటానికి వారుప 

యోగించిన భాష కూడా కారణమయి వుంటుందని చెప్పగలడు. మరి ఇతర 

కొరణాలు కూడా ఉండివుంటాయి. ఆ ఉద్యమం ఫలించలేదు. ఆప్పటి నుంచి 

రచనలు మామూలు ధోరణిలోనే నడిచాయి-పదహారో శతాబ్దం వరకు, మూడు 

వందల సంవత్సరాలపాటు. మొదటి అచ్చ తెలుగు పుస్తకం వచ్చేసరికి దేశ 
కాల ప్నాతల్లో కొన్ని మార్పులు వచ్చాయి. క్రీ. శ. 1580 తరువాత శ్రీకృష్ణ 
దేవరాయల మరణానంతరం, విజయనగర సాామాజ్యం శ్షీణముఖం పట్టింది. 

రెడ్డి సా(మాజ్యం అప్పటికే ఆ స్తమించింది. వెలమల రాజ్యాలు సామంత రాజ్యా 

లై నాయి. కీ. శ, 1828 లోనే తెలుగుగడ్డమీద కాలుమోపిన ముస్తిములు 

రాజ్యాలు సా పించారు. పదహారో శతాల్లికి కుతుబ్ షాహీల [పథుత్వం 

వచ్చింది. (మల్లంపల్లి 1967:87-110) తెలుగువారు సా[మాజ్య నిర్మాణం 
నుంచి సామంత రాజ్యాల స్థితికి- _నిడొానికవి పెద్ద జమీందారీలు మాతమె-దిగ 

డారారు. యూరపియన్ రాజ్యాలవారు (పాక్పశ్చిమతీరాల్లో వాణిజ్యం పే3ట 

స్థిరపడి [పభుత్వావకాశాల కోసం సన్న ఎ ద్ధమవుతున్నా రు. తెలుగుదేశం బహుధా 

విచ్చిన్న మయింది. సాహిత్యంలో స్వర్ణయుగం ఆం తరిస్తు న్నది. కవి పండిత 

పోషణ చక్రవర్తుల పని గాక సామంతుఐ క ర్రవ్యమయింది. |పవాసాంధులు 

దక్షిణదేశంలో మహాకావ్య రచనకన్నా వచనకవితా యక్షగానాదుల మీదా, 

నిఘంటు నిర్మాణంమీద దృష్టిసారించారు. పారంపర్యమైన |పబంధకవిత గతాను 
గతికమై పిల్ల వసుచరి తలవంటి కుక్క_మూతి పిందెము పుకైకాలం డాపురించి=ది. 

శాస్ర్ర[గంథాలు, టీవాటిప్పణులు, చిత, బంధ కవితలు, ఆపక వితా దోరణులు 

తొంగిచూస్తున్నాయి. _ తెలుగు రచయితల దృష్టి వాళ్ళ రాజకీయ సామాజిక 

దృక్పథాల్లాగానే కల్లోలితమై పోయిలఏ. వేమన నిందించిన సమాజం వేళ్ళు 
దన్నుతున్నది. 

మొదటి నుంచీ భారత భాగవత రామాయశాది సుంస్కృతకథతీ కావ 
వస్తువులుగా బతికిన వాళ్ళు మాతనత్యం పదప్మించలేన ష్స్ పవర్శించి చి మెప్పించ 



152 

చక్కదనము నెజదనములునై ఆయా నెలవుల. జెవులకు( దీయములగు పలుకు 

లెల్ల దేశ్యము"' లన్నాడు (అదే 9-14). అన్యదేశ్యాలూ, మాండలికాలూ దెళ్యా 

లని ఆయనభావం కావచ్చు, “ఎల్బజనులకున్ లో మిగుల( దేటపడియెడు నా 

మాటల యచ్చతెను(గు' లన్న పెద్దన దృష్టిలో (అదె 9-18) కేతన చూపులో 

లాగానే స్పష్టబోధత అచ్చతెనుగు పధానలక్షణం అనిపిస్తుంది. అప్పకవి 

చతుర్విధ విభ జన చేశాడు. “తత్సమ,తద్భవ, దేశ్య,[గామ్య' పదాలని విభజిస్తూ 

దేశ్యాలకు రెండు విధాల అవాంతర భేదాలు సూచించాడు: “ఆంధ దేశ్యంబులు 

రెండు దెఅంగులయ్యె భువి శుద్ధాం ధంబులు నన్యదేశ్యజాం[ధంబులు నా(గా...” 

అని (ఆప్పకవీయం 1-105) పెద్దన మాటలతో అప్పకవి మాటలను అను 

సంధించినప్పుడు అన్యదేళశ్యాలను (అంటే తత్సమేతరాలను) దేశ్యాలుగా భావించా 

రని తెలుస్తుంది. కూచిమంచి తిమ్మకవి “లోకవ్యవహారంబగు బాస దేశ్య 

మం|డదియెహితం బార 6౧ నచ్చతె నుంగని, ..కొందరందురు. ..” (లక్షణసార 

సం్యగహం 1-69) అన్నప్పుడు - దేళ్యానికీ అచ్చతెలుగుకూ భేదం లేదనే చెప్పు 

న్నాడు కాని ఆయన ఉదాహరణలేమీ ఇవ్యలేదు తెలుగు లాక్షణికులు తత్సమ 

మన్న పదానికి సంస్కృత, (పెక్సత సమమనే అర్థమే చెప్పుకున్నారు, చిన్నయ 

సూరికాలందాకా సూరి మాతం '"తిలింగదేశ వ్యవహార సిద్ధంబగు భాష 

దేశ్యంబు' (బాలవ్యాక రణం, సంజ్ఞా. 21), “సంస్కృత సమెతరంబయిన భాష 

యచ్చ నా(బడు' (అదే, ఆచ్చిక. 1) అనే రెండు సూత్రాల్లో అచ్చతెలుగులో 

దేశ్యం. ఒక భాగమని నిర్ణయించాడు. పాకృతసమం, సంస్కృత (పాకృత 

భవాలు, దేశ్యం [గామ్యం-అన్నీ అచ్చతెలుగే కాబట్టి, పూర్వోక్త కేతన నిర్వ 

చనంలోనూ (చూ 1-1), శిష్టు కృష్ణమూ ర్తిశాన్ర్రీ హరికారికల్లోను (“తత్సమేతర 

భాషేయ మచ్చేతి కవయో వదన్') ప్రాకృత సమాలు ఆచ్చతెలుగులో చేరవు. 

చిన్నయసూరి దృష్టిలో చేర్రాయి. చిన్నయసూరి ఆన్యదేశ్యాల [పస్తావనే తీసుకు 

రాలేదు. అప్పకవి తెచ్చి, వాటిని 'మతిరోసి విడువకూడి దనీ, “వ్యవహార 

హాని” వస్తుందనీ, అవన్నీ “సీతంబుి లని, వాటిని అచ్చతెలు గులో భాగంగానే 

పరిగణించాడు (అప్పక ఏ నం 1-64-70). 
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పదికాసులు విసిరేసీ వుండవచ్చు. |బ్రౌన్మీద, మాలిక్ ఇబహేం మీద వారికీ 

. హిందూదేవతాత్వమిచ్చి (పశంసాపద్యాలు రాసిన మన కవిదీనులూ దీనకవులూ 

పదహారో శకాబ్దిలో కనిపెట్టిన సరికొత్త యాచన పద్ధతికే ఆచ్చ తెలుగు క్రవిత 

[ప్రముఖ నిదర్శనం. 

పొన్నిగంటి తెలగన్న “యయాతి చరి[త' కుతుబ్ శాహీల కాలంలో వెలి 

సింది కాబట్టి ముస్లిం రాజులు తెలుగు భాషను ఆభధిమాసించి ఆదరించారని 

భావించటం సమంజసం కాదు. తెలుగుదేశ చర్మితను ఒక్కసారి పర్మాలోకి స్తే 

తెలుగుకు రాజభాషా గౌరవంగాని, ఆధికారభాషా గౌరవంగాని 1966కు ముందు 

ఎవ్వరూ ఇవ్వలేదు. సాతవాహనులు, ఇచ్చాకులు, విష్ణుకుండినులు, పల్జివులు 

[పాకృతాన్ని - విస్పష్టంగా చెపే మహారాష్తీ౨ పాకృతాన్ని - అధికార భాషగా 

గు'ర్రించారు. వేంగిచాశుక్కులు, కాకతీయులు, విజయనగర చక్రవర్తులు, రాచ 

కొండ, దేవరకొండ, కొండవీడు, రాజమండి వెలమ రెడ్డి రాజులు సంస్క్బూత మే 

తమ రాజభాషగా పరిపాలించారు. రెడ్డిరాజుల చరమకాలంలో తెలుగు భాషకు 

కొంత [పాముఖ్యం పెరిగిందని గుర్తించిన మల్పంపల్లి నెశిముశేఖరశర్మ గారు 

సామంతరాజులు మాతమే తెలుగులో వ్యవహరించారని నిరూపిస్తున్నారు 

(History of Reddi Kingdoms : 492-93) బహమన్లు, కుతుత్ 

శాహీలు, ఆసఫ్ జాహీలు పెర్షో-ఆరవిక్ భాషనే రాజభాష చేశారు. కొన్ని దాన 

శాసనాలు, గామాదుల సరిహద్దులూ, [గామ నామాలూ [క్రీం శ 2వ శతాబ్సీ 

నుంచి తెలుగులో దొరుకుతున్నా ఆవి అధికార భాషగా తెలుగు సంరూవాన్ని 

పతివించించేవికాదు. (బిటిష వారు కూడా రాజభాష ఇంగ్లీష్ అయినా, కొన్ని 

(పకటనలూ నోటీసులూ [పాంతీయ బాషల్లో (పకి టించాకు. వ్యవహార _పమయోజ 

నమే అక్కడి దృష్టి అందువల్స మాలిక్ ఇ, ఐహీఐ రామకా యల ఆ౩క్యంలో 

తెలుగు భాష విని, తెలుగు వంటకాలు తిని, అచ్చుతెయ గుడు ఆభిమానివచాన న 

లేము. భాషాభిమానంకన్నా రాజకీయ [ప్రయోజనమే ఆఅతకికి అవసరమే ముంవని 

గృ రించాలి. నాటీ నుంచి నేటి వరకూ కవి ఛాయకనటగ ణిౌ పోషణ పకా; 

సాధనమేగాని పరమార్గదాయకంకాదు ఆ దృష్టితోనే పపంచాధిపక్క్యం తమకు 
జ జు. ౪ అ జ ల 

స౩|క్రమి స్తే పరిపాలన కుంటుపడకుండా ఆ మెరెకన్తూ, రమ్య ఏలా పపంచ 

శ ఆ టారు ల్ € 

భాషలన్నీ నేరుస్తు న్నారు. ఆమెంిండ్ భాషణ ద్వితీ ను పసం య్య కాలంలో 
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అమెరికన్లు నేర్చుకోవటం మొదలుపెట్టారు. ఆలాగే 1962 నాటి చై నాయుద్ధపర్య 
వనానంగా భారత (పభుత్వం సరిహద్దు భాషలు నేర్చుకోవటం నేర్పటం: [ప్రోత్స 

హించటం మొదలుపెట్టింది. సైనికావసరాల దృష్ట్యాపాలితుల భాషల్లో కవిపండి 
తుల కృషిని ఏదో కొంత (పోత్సహించినంత మాత్రాన పాలకుల |పజాభాషాభి 

మానానికి ఆది దృష్టాంతం కాదు. నిజానికది పాలకుల రాజకీ యధురంధరతాా 
నికే నిదర్శన. 

తెలగన్న కాలంనుంచి నిన్నమొన్నటి వరకూ వచ్చిన ఆచ్చతెలుగు 
కావ్యాల్లో అనేకం సంస్థానాధీవల, జాగీర్జార్ధ ఆస్థానక వులు రాసినవే. “అచ్చ 

తెలుంగు( బద్దె ముక దైనను,..'(అ.తె.కృ.ప, 47) మొదలై న పద్యాలు కష్ష 

సాధ్యమైన గరిడీలు చేసి మెప్పు సంపాదిద్దామన్న కవుల మన స్తత్వాన్ని స్పష్టం 
చేస్తున్నాయి. ఉవులకున్న విరుదుల మాట అటుంచి క విత్మాపాగ ల్భ్యాన్ని 
మ్మాతమే పరీక్షిస్తే శ్రీకృష్ణదేవరాయల కాలం తరవాత కళాపూర్ణోదయ  |పథా 
వతీ _పద్యుమ్నాలు, విజయవిలాసం తప్ప మరే మహాకావ్య మూ వెలువడిన ట్రేలేదు. 
పిల్రవసుచర్మితలు, ద్యర్థి తgర్థికావ్యాలవంటి వి కుప్పతిప్పలుగా వెలిశాయి. ఈ 

గరిడీల (ప్రభావం ఎంత దుర్భరంగా ఉందో వీరేశలి :గం గారు పడిన పార్తే విళ 
దీక రిస్తాయి. పండితకవిగా |పఖ్యాతి సంపాదించాలని మనవాళ్లు ఎంత తీవంగా 
(పమనుత్నించారో అంత తీ వంగానూ సం పదాయవ్యతి రేకధోరణి [పబలింది. 
చివరికి తన పేరు చెప్పటానికి ఒక సీసప ద్యమంతా వాకుకోవలసిన దుర్గతి వచ్చింది 
అచ్చతెలుగు కవు: కు (ఆదే 68). తాము రాసిన పద్యాలు తమకే నచ్చక పాఠాం 
తరాలు రాసి | పకటించవలసివచ్చింది కొండరికి (అదే. 111.113). 'సొబగు. 
మ్మ వాని సోమీదమ్మి” వంటి అసందర్భ వానలకు దిగజారవలసివచ్చింది 

కొందరు (అదె 19కి) భాషాశాస్త్రం అనువాద పద్ధతులుగా పేర్కొనే అన్ని 
పద్ధతులూ పాటించి కృ తిమభాషను స, ష్షించాప (అదే. 841, 8439, ముఖ్య_గా 
లీ47), గిడుగువారి “పాందెసుంగుంగమ్మ' ఈ పద్ధ కిని వెక్కిరించటానికి పుట్టింది, 
కందురూదివారి (గంఖాల్దాగానే, స్వదేశభాషో ద్యమ పబలంగా ఉన్న ఇరవయ్మూ 
శతాబ్ది (పథమార్థంలో తుమ్మల సీతారామమూ ర్రి చౌదరీ వుటివారు ఆచ్నతే ౫౨ 
గును పునరుజ్జీఏింపకేయాలని (ప్రయత్నించి పరాజితులై నారు (ప్రజామోదం లభిం 
చక ఇంటే సాధారణ (ప్రజ గాని, కవిపుకితునూని ఆచ్చుతెలబుగును కృత్రిమ 
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భాషగా, విజాతీ యభాషగా భావించారేగాని తమదనుకున్నట్టు లేదని అర్థం, 

ఆం|ధసాహిత్యచరి తలో శ్షీణయుగలక్షణాలకు పతీకగా నిలిచాయీకావ్యాలు, 

అప్పటి సాంఘిక రాజకీయపరిస్థితుల్లో మహాకావ్య నిర్మాణం జరగలేదు, సాము 

గరిడిలు సాగాయి. అందులో భాగం అచ్చతెలుగు రచన, ర్ట 

అచ్చ తెలుగు కృతులను పరిశీలించినవారు ఒక్క విషయం గుర్తించక 

తప్పదు. ఒకరిద్దరు క విపండితులు 'భాషాపరికుద్ధత, స్యచ్చత' అనే నినాదాలు 

లేవదీసినా (ప్రజామోదం సాధించలేరు. నిజానికి ఏ భాషా పరిశుద్ధం కాదు 

కాబట్టి ఈ వాదం నిలవదు. కొన్ని భాషలు ఆదాతృభాషలు (Borrowing 

languages). తెలుగు అటువంటిది. ఈ స్వభావం మారదు: ఆరు[దలాగా 

ఎవరైనా మార్చాలని పయత్నించినా అది నెరవేరదు. ఒక్కా తమిళంలో 

తప్ప మరే |దావిడ భాషా సాహిత్యంలోనూ శుద్దభాషా రచనలు రాణించలేదు. 

ఇది చరిత చెప్పిన సత్యం. మధ్యయుగాలనాటి రాజకీయ సామాజికార్థిక 

వ్యవస్థలో మహాకావ్య నిర్మాణం చేపట్టి సామాజిక ప్రమోదమో చై తన్యమో 

సాధించలేని సామాన్య కవులు అచ్చ తెలుగు రచనలకు పూనుకున్నారు. 

గతానుగతిక త్వం జాతి లక్షణమైన తెలుగుకవలు అదే మార్గంలో అప్పుడప్పుడు 

[పయాణించారు. వారెవరూ గమ్యం చేరలేదు గమ్యమంటూ ఒకటి లేదు 

కనుక. అచ్చ తెలుగు రచన లీవిధంగా శినకవులనాటినుంచి ఈనాటివర కూ 

ఒక నినాదంగా, సాధారణ రచనలుగా, సాముగరిడీలుగా చరి|తగర్భంలో 

కలిసిపోయాయి, కలిసిపోతున్నాయి. ఆంతకుమించిన విశేష మేమీ లేదు. 

[ఈ వ్యాసరచనలో కన్నడ సాహిత్య విశేషాలు వివరించిన డా. బి. 

రామచం[దరావు, తమిళ సాహితీవై భవం వర్ణించిన డా. వి. ఆర్. జగన్నాధం, 

హిందీ భాషా (పత్మేకతలు విడమర్చి చెప్పిన హైదరాబాద్ కేం దీయ హిందీ 

సంస్థాన్లోని డా. రెడ్డి, డా, చౌహాన్ వగెరాంకు నా కృతజ్ఞతలు. ] 

ఉపయు క్త (పధాన (గ్రంథాలు 
అప్పారావు, ఎం.ఆర్, 1973-AReport...on the Use of Modern 

Standard Telugu (Sista vyavaha— 

rikam) for Teaching and Exami- 
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nations for Andhra University 

Courses, Andhra Univ; Waltair. 

కృష్ణమూ Ses 1979. (సంపాదకులు) తెలుగుభాషాచరి[త, ద్వితీయ 

ము[దణ, ఆం, (ప, సాహిత్య అకాడమి, 

హెదరాబాద్. 

ముగళి, ఆర్.ఎస్-1964- కన్నడ సాహిత్య చర్శిత, ఉషా సాహిత్యమాలె, 
మైసూర్. 

రాధాకృష్ణ-బూద రాజు - 1972 వ్యావహారిక భాషావికాసం, విశాలాంధ [పచుర 

కాలయం, విజయవాడ. 

వు 0౩ 1974_మధ్యయుగాల్లో పరిపాలనా భాషగా తెలుగుకున్న 

స్థానం, తెలుగు - అధికారభాష ((పత్యేకసంచిక), 

రాజ్యభాష్మాపసార సమితి, హైదరాబాద్ ( పేజీలు 

59-61, ముఖ్యంగా 61). 

వేంక టెశ్ళరకాస్ర్రీ. జె. 19 35. మళ యాళశ భాషా సాహిత్యాలు, హెదరాబాద్. 

సుంద రాచారు య Soe 9 Ba అచ్చ తెలుగు కృతుల పరిశీలనము (అము[దిత 

పరిశోధ నవా, సం' ఉస్మానియా విశ్వ విద్యా 

లయం) 

సోమ శేఖరశర్మ, 

మల్చం పల్లి - [86 /-_ ఆంధ దేశ చరిత సంగవాము, పరమేశ్యన 

పబ్ది కేషన్స్, ప్రాదరాబాదు. 

i . జ 2 History of Reddi Kingdoms,e.s.p. 

pp 492-498 



(పజాకవి పహ 
__ఎన్. గోపి 

వేమన్న తా_త్ర్వికుడైన (పజాకవి. యోగసాధనకు, ఆదై తాను 

భవానికి సంబంధించిన పద్యాలు వేమన్నలో ఉన్నాయి. హఠయోగసాధనను 

వేమన్న ఆనేక పద్యాల్లో నిరసించాడు. అయితే. రాజయోగాన్ని కీ రిస్తూ 

చెప్పిన పద్యాలు కొన్ని కనిపిస్తాయి. యోగశాస్త్రంలో పతంజలి చెప్పిన 

రాజయోగం కాక వేమన్నలో కొంత [ప్రత్యేకతతో కనిపిస్తుంది. వ ర్థాజయోగాన్ని 

ఇ వులు మలుచుకున్నారో అది అతనిలో కనిపిస్తుంది. కాబట్టి అష్టాంగాల 

(పస కిని ఖండించాడు. ధ్యానం వేమన పద్యాల్లో [పాధాన్యం వహించింది. 

తతా ౪నుభావానికి వేమన చెప్పిన సాధన శె వసంబంధిగానే కనిపిస్తుంది. 

నాదం, బిందువు, కళలు, చిదాకాశం, బయలు వంటి పదజాలం ఇ వంలోనే 

ఎక్కుగా కనిపిస్తుంది. కుండలినితో కలిపిన తం[తం శె వంలో ఉంది. 

ఇ వభేదాలు కొన్నింటిలో శైవం, తంత్రం కలిసిపోయాయి. కాబట్టి. శె వాల్లో 

కనపడే తం్యతం, కుండలిని, మతం వేమన పద్యాల్లో ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. 

వేమన పద్యాలను తాంతిక దృష్టితో ఆధ్యయనం చెయ్యవలసిన అవసరాన్ని 

కట్టమంచి రామలింగా రెడ్డి 1928 లోనే గుర్తించారు. ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్తు 

తరపున అనంత కృష్ణశర్మగారిని వేమనపై ఉపన్యాసకునిగా నియమించినప్పుడూ, 

తర్వాతా ఐదారు (1) ఉత్తరాలు రాశారు, మొదటి ఉత్తరంలో వి.వి. శర్మ అనే 

ఆయన వెలిబుచ్చిన అభిప్రాయాన్ని సూచనగా అనంత కృష్ణశర్మకు 

పంపారు. 

“It is his theory that much of Vemana’s Philoso- 

phy is based on Tantric system and itis only by the 

application of the Tantric Key that you can Unlock 

Vemana fully” (a letter from C. R. Reddy to Ananta 

Krishna Sarma, dated. 9th Feb., 25) 
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అనంత కృష్ణశర్మ ఈ వాదాన్ని అంగీకరించలేదు. వేమన్నను 

ఆదై్వైతిగా, కాకపోతే, ఒక రకమైన అదై్వైతి”గా చిత్రీకరించారు. 

తత్రా్వాలతో వేమన్న కెప్పుడూ పేచీ లేదు. శై వపద్ధతిలో సాధనను 

బోధించినప్పటికి, లింగధారుల బాహ్య వేషాలను కూడ దుయ్యబట్టాడు. ఇక్కడ 

వేమన్న (ప్రత్యేకత ఉంది. జె వులనేకాక ఇతర మతాలవారి వేషధారితనాన్ని 

కూడ సీ వంగా ఖండించాడు. వీటన్నిటిని చూస్తే వేమన్న ఏదో ఆనుభవం మీద 

ఆధారపడ్డ సర్వమానవ సామాన్యమైన విశ్యమతంకోసం. ఆరాటపడ్డట్టుగా 

తోసుంది. 

వేమన్న మొదటినుంచీ కూడ మతాన్ని కాకుండా తత్త్వాన్ని పట్టించు. 

కున్నాడు. మతాల కర్మకాండను, పురాణ పాతలను అధిక్నేపించాడు. 
అడై తంలో వ్యావహారిక సత్తా పారమార్థికనతా అని రెండు దృక్పధాలున్నాయి. 
వ్యావహారిక దృష్టితో అన్ని వా స్తవాలే కాస్త పారమార్థిక దృష్టికి “మాయి లో 

భాగాలు. వేమన్న వ్యావహారిక సతాను స్పష్టంగా నమ్మిన దశా, ఖండించిన దళా 

రెండూ కనిపిసాయి.. 

అయితే వేమన్న తత్త్వానుభవం పొందాడా అన్నది (పశ్న. చాలా 

పద్యాల్లో చూసే అతీత మైన దేన్నో ఆతడు “తెలుసు ''కున్నా డనిపిస్తుంటి. 

““మనసును దాటి న్ ఆనేక పద్యాల్లో బోధిస్తాడు. మనసును దాటి 

పోయిన వాడికి భేదాలు ఉండవు. కాబిట్టి భేదాలను తిట్టా డనుకొవాలి. 

భేదాలు ద్వంద్వాలూ, మతాడి ఊపరిభేదాలు, 

ఆయితే ఇక్కడొక సందేహం ! భేదాతీత దశకు చేరుకున్నవాడు ఈ 

కుద లౌకిక భేదాలను పట్టించుకోవటం సాధ్యమా? పైగా వాటిని పడదిట్టటం ! 

ఇది వేమన్నలో కొట్టొచ్చినట్టు కనపడే [పత్మేకత. 

తత్తానుభవం పొందిన వేమనలో ఉఊబేకం వంటి భావాలు నశించలేదా ? 
లౌకిక భేదాలను అనుదినం పరిశీలిస్తూ |పతిస్పందిస్తూనే ఉన్నాడా? తాను 

పొందిన అనుభూతి సంభావ, స్వరూపాలను జనులకు వివరించే [ప్రయత్నం మీద 
ఆలీ 
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కేం దీకరించకుండా, దానికోసం [పయత్నం చెయ్యని, ఆజ్ఞానంలో కొట్టుకునే 

వారిని జాలితో, బాధతో, కోపంతో గద్దిస్తున్నాడు, వెక్కిరిస్తున్నాడు. [బవ్యాని 

దర్శించిన వాడికి ఇది సాధ్యమా? ఇది వేమన్న విషయంలో ప్రశ్నార్థక మైన 

(పత్యేకత ! | 

వేమన్న “యోగి” అని కచ్చితంగా నిర్ణయం చెయ్యటానికి ఇటువంటి 

సందిగ్ధ పరిస్థితిని ముందు తొలగించవలసి ఉంటుండి. 

వేమన్న మొదట లౌకిక విషయాలతో [ప్రారంభమై అలౌకిక విషయా 

లపై దృష్టి సారించాడనీ, పరిణామదశలనీ వాదించవచ్చు. కాని వేమన్న లోక 

వ్యవహా రాలను, సంఘరీతులను చివరివరకూ వదిలిపెట్టి. పోలేకపోవటం కనిపి 

స్తుంది. ఏ విషయాన్ని తీసుకున్నా భావావేశంతో, (పజల్లో పూర్తిగా నిమగ్న 

మెనవాడు తప్ప చెప్పలేని పోలికలో పద్యాలు వెదజల్హాడు. అతని వ్య క్రీకర ణ 

లోని అ|పయత్నత, స్పష్టత, సార శకం, కుప్తత కంక లక్షణాలు అపారమైన 

[పతిభావంతుణ్నీ సహజకళాకారుణ్నీ పట్టిస్తా బు. “కవి, “గొప్పకవి” అనకుండా 

ఉండలేము. కవి ఆనటానికి స్తం. నిర్వచనాలు అడ్డొస్తే వేమన్న పద్యా 

లను చూసి నిర్వచనాలు మార్చు కోవలసినంతగా అతడు కవి ఆయినాడు. మన 

నిర్వచనాలు కవిత్వ పరిధిలోనే చేసినవి కావటం వల్ల సంఘదృష్టితో చెప్పిన 

కవిత్వాన్ని కొలవటానికి ఎంతమేరకు ఉపకరిస్తాయో పరిశీలించాలి. 

మొ త్తం కున పద్యాల్లో వేదాంత ద్యాల సంఖ్య తక్కువే. అవమునా 

వేమన్న 3 శెలితో లేని జటిలమైన కందపదా లో చెప్పినవి ఎక్కువ, 

సంఘంలోని (పతి కడలికకు (పతిస్పండించిన (పజాక విగా పద్యాల్లో 

వేమన సాక్షాత్కరిస్తాడు. కాబట్టి నాటి సంఘ నేపథ్యంలో వేమన్నను చూసే 

[ప్రయత్నం సతృలితాల నిస్తుందనే నా నమ్మకం. 

అఆఅబేదుబాయ్ (_ఫెంచి మిషనరీ, 1817) నుంచి ఆర్నుద దాకా 

సాగిన చర్చల్లో వేమన్న LES శతాబ్దం వాడనీ, రాయలసీమ (పాంతానికి 

చెందినవాడని తేలింది, (1) వేమన పద్యాల్లో దొర్హిన సులతాను, మక్కా, 
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అల్హా మహమ్మదు, గులాము, బిక్కలు, జీంజీరీలు వంటి పర్షియా పదజాలంవల్ల 

మహమ్మదీయ పాలన రాయలసీమలో నెలకొన్న తర్వాతనే వేమన్న కాలం 

మొదలయ్యిందని చెప్పవచ్చు. (2) బౌన్ సేకరించిన (పతుల్లో ఆతి ప్రాచీన 
[పతి కాలాన్ని (1691) బట్టి కూడ వేమన 1850 [పాంతంలో జీవించి 

ఉన్నాడని ఊహపాంచటానికి వీలు కలుగుతుంది. 

(పత్యేకంగా ఊరుపేరు చెప్పటం కష్టం కాని వేమన్న రాయలసీమవాడని 
చెప్పటానికి ఆధారాలున్నాయి. (1) రాయలసీమకే |పత్యేకమై, ఇతర (పాంతాల్లో 

వాడుకలో లేని పదాలు, (ప్రయోగాలు కొన్ని వేమన పద్యాల్లో కనిపిస్తాయి. 

ఉదా:- సంబళము, సొడ్డు, దుడ్డు, తాశిక, బీత్తలి, బైసి, వలికి, మెట్ట, వర్ణ 

దహప్పుట మొ॥ వి. (2) కర్నూలు, గండికోట, (కిష్టిపాడ్ , చిట్వేల్ [పాంతాలతో - 

వేమన సంబంధాన్ని (బౌన్ పేర్కొ న్నాడు. (8) అనంతపురం జిల్లా కటారు 
పల్లెలో వేమన "పేరుతో" సమాధి ఉంది. (4) వేమన పద్యాల్లో వచ్చే బసివి 
రాండ్ర పసదక్తి రాయలసీమలోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. (ఊదా. సంత 

ఐసివి, ఊరబసివి 6౯0). (5) మొన్న మొన్నటి దాకా ““వేమనోళ్ల మంటూ 
బక, _ గుజ్జాంమీద ఊరూరు తిరిగే ఘరానా నికుకులుండేవారు. (6) ఇంతే 

కాక రాయలసీమలో సంచారం చేసిన వారికి మిగిలిన (పొంతాల్లో కన్న 

““వేమన్న స్పృహ '' అక్కడ అధికం అని తెలుస్తుంది. 

వేమన్న భావాలు, ఆలోచనలు ఆతని కాలమే పునాదిగా లేచిన గోపురాలు, 

సమకాలంలో వెళ్ళూన లేని కవి ఎంత పతిభావంతుడై నా కొల మారుతాల 

ఆఘాతాలకు తట్టుకోలేడు - స్వానుభవం వేమన్న కవిత్వానికి జీవ ధాతువు. 

పోతన రాజులను “కర్ణాట కిరాట కీచకులు” అని తిడితే, వేమన 
అటువంటి రాజులను ఇఆశయించి కవిత్వాన్ని ఎంత తక్కువ వెలకైనా 

అమ్మే దరిిద గొట్టు కవులను చీదరించుకున్నాడు. 

తోటకూరకై న దొగ్గలి కైనను 

తవిటి కూరకైన తవిటికై న 

కావ్యములను చెప్పు గండ్యాలు ఘనమైరి 

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ (0. 1728, 579). 
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ఆయితే ఆనాటి రాజులలో కవుల సొమ్ము ఎగవేసే హీనులు కూడ ఉండే 

వారు. వారిని “గండమైన దొంగ 'లని తిట్టాడు వేమన. వారు '“కండకావరాన 

కదియబలిసి, గండు కుక్కవలెను కాటుకు తిరిగే” వారు (౨ 1778 LLL 1865) 

వేమన పద్యాలలో. మనకు కనిపించే రాజులను, వారి స్వభావాలను బట్టి 

మూడు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు. 

1. పిరికిపందలు 2 దుర్మార్గులు శీ. అజ్ఞానులు. 

ఈ రాజులను గూర్చె వర్దించేటప్పుడు వేమన్న తరచుగా రెండు ఉపమా 

నాలను వాడుతాడు. 1. పాములు 9. కోతులు. ఈ పోలికలమీద వేమన్నకున్న 

మక్కువ అతని లోకానుభవం వల్ణ పుట్టిందే. 

వేమన్న కాలంలో పాలకులు [పజలకు *పట్టుకొమ్మలు' (9 1721 

66)గా ఉన్నవారు కాదు. “పెట్టి పొయ్యలేక తిట్టువారే'' కాక కనీస రక్షణ 

తం దిదతతం ఆసమర్ధులు. ఆది పాటే గ ప్పరింఖల త్రో మృత్యుధూ? 

పై కగసిన కొలం. పరా సైన్యాలు గుర లపె వచ్చి ఊళ్లను దోదుకొని, జనులను 

హింసించి, చంపి, శ్మశానాలను మిగిల్చి వెశేవి. తపక (పజలను కొపాడ 
i 

య 

వలసిన ఆధికారులు పలాయనం చి తగించే వారు. 

పరబలంబు జూచి [1పాణరక్షణమున 

J కురికి పారిపోవు పిరికినరుడు 

యముడు కుపితుడై న నడ్డంబు యెవరయా. 

విశ్వదాభిరామ వినుర వెమ. (D 1778-1-410) 

శ తుసైన్యాలు రాకముందే పొఠపోమిన వారు కొందరైతే కదనరంగం 

దాకా వెళి కాళకు బుది చెప్పేవారు మిికొందరు. 
డైరి 5 

పంద నదికు జేసి బవరంబుసకు బప 

పారిపోవు కార్య భంగమవును. (1 1721; 2&1) 

11) 
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కాని ఇటువంటి వారికే బీరుదు గొడుగు లుండేవి. (“పిరికి బంటుకేల బిరుదు 
గొడుగు'' ౨ 1721; 250.) 

[పజలను సంరక్షించ వలసిన అధికార్టు పిరికిపందలు కావటం వలన 

(పజాకంటకులై న అధికార కు అడ్డులేక పోయింది. ఈ అధికార్లు ఎవరో కాదు--- 
విజయనగర స్మామాజ్యం ఆస్తమించిన నాటి నుండి పజలను హింసించి, దోచు 
కోవటానికి అలవాటుపడిన పాలెగార్డు. రాయలసీమను ఆగక మించిన నవాబులు 
ఎవ్వరూ ఈ పాలెగార్హను అణచి కాంతిని స్థాపించలేక పోయారు. పాలెగార్డు 
విజయనగర కాలంలో ఎప్పుడూ కొంత స్థిర సెన్యాన్ని పోషించి రాజులకు 

అవసరమైనప్పుడు సైనిక సేవ చేసేవారు. విజయనగర రాజుల కాలపు పాలె 
గార్హలో మట్టవంళపు పాలెగార్డు ముఖ్యులు. వీరు 17వ శతాబ్దంలో సిద్దవటం 
కోటను నిర్మించారు. విజయనగరం సమసిపోగానే వీరు తమ సెనికబలంతో 

యధేచ్చగా దోచుకొని [పజలను నానా అవస్థలకు గురి చేశారు. 

పెక్కు జనుల జంపి పేదల వధియించి 

డొక్క కొరకు ఊళ్లు దొంగిలించి 

యక్కడికిని బోవ నెరిగి యముడు జంపు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. (౨ 1778-1-815) 

పాలెగార్డు స్వతం్యతంగా. వ్యవహరిస్తూ కేం్యదాధికారాన్ని సాగనివ్వలేదు. 
దేశంలో ఆరాచకం తాండవించింది. ఈ బాధల నుండి విము కి చేసే బలవంతు 
డైన రాజుకోసం [పజలు ఎదురు చూశారు. 

పుడమి నుప్పరంబు పురికొల్పి జగముల 
రక్షజేయ గల్లు రాజులెవరు? 

మహిసతి యను పేరు మనుజున కేడడో 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. (D 1778 V 2155) 

కాని [పజల కడగండ్లు పాలెగార్తను ఆణచిన బిటిషు పాలన వచ్చేదాకా 
తీరలేదు. 

వేమన్న (పకారం అప్పటి తత “తరచు కల్లలాడు ధరణీకశులు”"”" 

(D 1728; £78). వాస “దంచ సాధ్యులే” కాని “ధర్మ సాధ్యులు" కారు 
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(D 1721; 68). 1662లో రాయలసీమ గుండా (ప్రయాణం చేసిన 

Tavernier ఆనే వజాల హ్యోపారి గండికోట నవాబు (పజలను ఘోరంగా 

శిక్షించే పద్ధతిని వర్ణించాడు, (చూడు. Taverniers Travels in India 

వ. 218, 219). 

ఆందుకే వేమన్న “' అల్బబుద్ధి వాని కధికారం”' (D 1721, 8) ఉండ 

రాదు అన్నాడు. 'రాచమూక 'లను, (0 1178 1, 822), “భూపతి కృపల"'ను 
(D 1721, 44, “నమ్మరాదు” అని [ప్రజలను మేలుకొలిపాడు. “ఎరుకలేని 
దొరలిను (1 1721, 186) కొల్వరాదని హెచ్చరించాడు. |కూరులై న పాల 

కులు “(పజల ఉసురు తాకి” నశిసారని హెచ్చరించాడు. 

ఒక్క రాజే కాదు వారి కొలువులోని వారందరూ వారికి తగినవారే. 

'పాములవలె కాటు వేసే వారే కాక కోతులవలె చీకాకు పరిచిన వెరివెంగలప్పలు 

కూడ ఆనాడు రాజ్యాలేలారు. అధికారుల చుట్టూ వ్యాపించి ఉండే అవాంఛనీయ 

వ్యక్తులు నేటి [పజాస్వామ్యంలో కూడ ఉన్నారు. 

కొండముచ్చుకెన్న కోతి పేరంటాలు 

బడుగు దొరకు మంతి బండవాడు 

బండ వాని కరయ కొండీడు చుట్టము 

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ (D 1778, 1, 809) 

కోతి బటి దెచ్చి కొత పుట్టము గట్టి 
డి నూ a] అ 

కొండ ముచ్చు లెల్ల గొలిచినట్లు 

సీతిహీనులొద్ద నిర్భాగలుందురు 
విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. (D 1721, 64) 

వేమన్న కాలానికి దేశమంతా నానా శకలాలుగా చెదిరి పోయిడఉఊంది. 

_ముస్టిం పాలన ఆప్పటికి బాగా స్థిరపడి వ చెప్పవచ్చు, కాని వారి 

పష అంతా యుద్ధాల్లో నిమగ్నమై ఉ ఏం వల్ల వారి ,పభావం గాఢతరంగా 

పడలేదనే చెప్పాలి. ముస్తింల యు ర్ చెప్పిన పద్యాలు నాలుగైదు 
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మాతమే కనపడు తున్నాయి. (బిటిషు వారిని గురించి వేమన్న బహుశా వినీ 

ఉండలేదనే తలచవచ్చు. అప్పటి కే మ్మదాసులో కోట కట్టుకున్నా, 1625 

నాటి కే నెల్లూరు జిల్లాలో తూర్చిండియా వారు ఫ్యాక్టరీని స్థాపించినా ఆ గొడవ 

లేవీ వేమన్న చెవిని పడినట్టు లేదు. 

ఉదా తమైన ఆశయాలతో |పారంభ మైన మత సిద్ధాంతాలు కాలక్రమంలో 

దిగ జారటం చరిత్రలో చూడ వచ్చు. కులభేదాలతో సంబంధం లేకుండా (ప్రారంభ 

మయిన వీర శై వానికికూడా అదే గతి పట్టింది.' “చి త్తపద్ధి లేని శివపూజ లేలరా"” 

ఆని గడ్దించవలసినంతగా దిగజారింది. _కులాలేవద్దని తిరస్కరించిన శైవులు 

“లింగాయతులు”" ఆనే మరో కొ త్రకులం ఏర్పడటానికి కారకులై నారు. వీరశ్రైవు 
లలో ఆనేక వర్గాలేర్పడి హిందూ సంఘములోని వర్ణవ్యవస్థ మార్గంలోనే ఆనేక 

కులాలేర్చశ్తాయి. ముఖ్యంగా (బాహ్మణ, అ బాహ్మణ బేదం ఆధారంగా 

ఆరాధ్యులు, జంగాలు వెలిశారు. కొత్త ఆచారాలు, గురువులు, కొత్త విశ్వా 

సాలు ఏర్పడ్డాయి. లింగధారణ, చేత సందర్శనం, శివభజన, పెపూతలు 

మొదలైన వాదీపట్టనే పట్టింపు లెక్కువైనాయి కాని ఈ అలజడిలో తత్త్వం 
అడుగున పడిపోయింది. (‘Religion in a word becomes 

organised hypocracy” Vemana; V.R. Narla, P.48). 

నొసలు బత్తుడయ్యె నోరు తోడేలయ్యె 

మనసు భూతమువలె మలయగాను 

శివుని గనియెనన్న సిగ్గెట్టు గాదొకో ! 
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ, (౨1721, 164) 

ఏరణళైవ మత సిద్ధాంతాలను అభిమానించేవారు కూడ ఆ కాలపు వీరశై 

వులను ఆసహారించుకున్నారు. 

ఇక వై ష్టవమత పరిస్థితి కూడ ఇదే విధంగా ఉన్నది. దీనిలోకూడ తెన్ గల, 

వడగల భేదాలు ఏర్పడ్డాయి నొసళ్ళపైశ ధరించే “నామ రూపఖేదం కూడ 

వివాదానికి కారణమైంది. ఆ నామం గోపీచందనంతోనా, తిరుమణితోనా అనేది 
విభేదాలు సృష్టించజాలింది. 
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పట్టువీరగటి పనై తిరుమణిబెటి 
ట్ చి ట అ 

సృష్షివెష్టవంబు శిఖలు మించె 

చిన్నెలెన్నొజేసి చెరచె వై ష్టవమిట్టు 

=. విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. (0 1721-412). 

జంగాలు, బైరాగులు బిక్షాటన తమ హక్కుగా భావించేవారు. దురుసు, 
(పవ వీరు పెట్టింది పేరు. 

వైష్ణవులు నిత్యవ్యవహారంలో కూడ తరచుగా విష్ణపారమ్యాన్ని ఉద్దాటిం 
చేవారు ' శివని జన్మకు, 'స్థితికి ఆతడే హేతువు. అనేక పరిస్థితుల్లో వలీ 
విష్ణవే" తదుకోకపోతే ఆతడు ఎప్పుడో నశించి ఉండేవాడు. ఏ విధంగా చూసినా 

శివుడు. విష్ణువుతో తుల తూగలేడని వాదించేవారు. 

ఇక శైవుల దృష్టిలో విష్ణువు చేసినవన్నీ తా. శివుడే సకలా 

రాధ్యుడు జా ఆసవ్యుక రమని వైష్ణవులు భావి స్తే, నామధారులై న 

చైవ్షవులు నరకంలో ఆదే ఆకారంలో ఉన్న లే గుచ్చబడతారని శైవులు 

ఉపచారం చేసేవారు. వీరి పరస్పర దూషణలు తరచుగా హింసాత్యక మయిన 

కలహాలతో ముగిసేవి. ఒక గుంపు తమ దైవ పారమ్మాన్ని ఉర్షాటిస్తూ పరదైవ 

దూవణరకు పాల్పడేది. వెంటనే పరస్పర దైవ be శాపనార్థాలతో 

ముష్టిఘాతా౨కు దిగేవారు రక్తపాతం కూడ జరిగేది. ఒకర తలపాగను 

మరొకరు లాగివేయటం, బట్టలు చింపుకోవటంతోనే ఇచెక్కువగా 

ముగిసేది. 

ఇటువ టి మతో,గ్మాదుల మూలంగా ఆలజడులు రెచ్చిపోగానే రాజులు 

పవీజిని తమ రాజకీయ [ప్రయోజనాలకు వాడుకునేవారు, వీలునుబట్టి ఆచ 

మతాలను స్వీకరించేవారు. కోల 

మత సామరసా) న్ని బోధిస్తూ చేచున్న శ ప్పిన | ఓ:పథ్యం = తిప్పుకుఐడా 

ఉదాహరించ తగి ఉంది, . 
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విష్ణు భక్రులెల్ల వెలిబూది పాలైైరి . 

వాదమేల మత విభేద మేల 

వెలయ లింగధరులు వెలిబూది పొలైరి 

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ = (0 1721, 64) 

వేమన పద్యాల్లో బిసివిరాం|[డ పన ్రి కనిపిస్తుంది. బసివి సం|ప 

దాయాన్ని వేమన్న నిరసించాడు. 

ఎప్పుడైతే జీవసారం నశించి శుష్కించిన [మోళ్ళవలె త_త్తరహిత మైన 
మతాలు శేషించాయో దంభమే జీవిత విధానమైంది. తమ మతం, తమ జాతి, 

తమ కులం ఘనతరమనే అహంకారం ముండ్లచ।క్రాలవలె మనుష్యులచుట్టు 

నిర్మించబడింది. తరచుగా ఈ ముండ్ల చ|కాల ఘర్షణ విస్ఫులింగాలను వెద జల్రి 

సంఘశాంతిని పరశురామ పీతి గావించేది. అంతకుముందు వినని జాతులు, 

కులాలు శాఖోపళాఖలుగా సృష్టించబడ్డాయి, 

““బాహ్మణులు మొదలు చండాలురవరకును ఆందరును తమకన్ననొక 
తక్కువ జాతిగలదుకొని సంతోషించిరి. చండాలుగను (బాహ్మణు లెంత 

దూరమున నుంతురో యంత దూరమున చండాలురచే నుంచబడిన “డొక్కల 

వారు' అను అడవి జాతివారిని నా చిన్నతనమందు చూచినాను''అని రాళ్లపల్లి 

వారు రాశారు, (చూ. వమన. పేక 77). 

వేమన్న కులం మూలాన్ని (ప్ని (చాడు, అక డక ,_డ తలలెత్రిన 

(పతిఘటనా ధోరణుల కీ కింది పద్యం మచ్చుతునక. 

కులము చేతబట్టి గుంపించనేటికి 

పాదు ఉన్నచోట [పబలు విత్తు 

ఐటి కులంబింక ఎక గుడి ద్విజుడయా. 

విందాభిరామ వినుర వేమ 

వేమక్న కాంంలో మం తకం శాలు, స్యర్లవాద విద్య విపరీతంగా (పబలి 

పోయినవి. వేసున ను తకం తాంను నిరసించినా, స్వర్ణవాదం మీద వం 
ఆశలు పెట్టుకున ష్నట్టు కనిపిస్తుంది. 
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. ఇహమున సుఖియింప హేమతారక విద్య 

పరమున సుభియింప బ్రహ్మ విద్య 

కడమ విద్యలెల్ల కల్ప మూఢుల విద్య 

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ. 

“మానవ సుఖజీవితానికి ధనం, సంపద అత్యవసరమనే ఒక వా స్తవి 

కత, బహుళ ఈ వికృత రూపంలో వేమనలో పతిబింబించి ఉండవచ్చు అని 

శ్రీ ఏటుకూరి బలరామమూర్తి అభ్మిపాయపడ్డారు (చూ. ఆంధుల సంక్షిప 

చరిత్ర పేజి 222). 

వీదరికాన్ని పోగొట్టుకోవటానికి సామాన్య (పజలు సిద్ధుల వెంట బడ్డారు, 

రసవాదాన్ని “గు ప్త విద్య'గా భావించేవారు. కావున శ శూషలు చేయించుకొని 

ఆ సిద్ధులు ఎవరికీ అర్థంకాని (పతీకల్లో రసవాదవిద్యను బోధించేవారు. తతో 

పదేశం కోసం కాక బంగారం మీది ఆశచేత సిద్ధులక నేకులు శిమ్యలయ్యేవారు. 

భూముల అమ్మకాలు వేమన్న కాలంలో తక్కువగా జరిగేవి. తరతరా 

లుగా వస్తున్న భూమిని వదిలి కొత్త భూములకు తరలిపోవటానికి ఆమోదం 

లభించేదికాదు “భూమి కొ తయైన భుక్తులు కొ త్తలా!'' (01721, 251) 

అంటూ వలస_ను [పోత్స హించే వారుకాదు. వ్యవసాయం మాని రాజో ద్యోగాల 

నాశించేవారిని వేమన్న నిరసించాడు. 

భూపతి ర్ఫపనమ్మి భూమి జెరచువాడు 

[పజ యుసుగుదాకి పడును పిదప 

యెగురవేయు బంతి యెందాక నిలుచురా 

విశ్యదాభిరాను వినురవేమ (D1722,44) 

భూమి సరిహద్దుల తగాదాలు వచ్చినప్పుడో, భూముల అమ్మకం జరిగి 

నప్పుడో భూమని కొలిచే విధానం (ప్రాధాన్యం వహించేది. భూమిని కొలిచే 
నిపుణులు (పత్యేకంగా ఉండేవారు. వారిని గణికులు అనేవారు. 
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భూమిగొల్యజేయు పురుషులు గణికులు 

విశ్వదాభిరామ వినురవేమ ps ఆ! 1228) 

న్యాయంగా భూమిని కొలిచేవారు “పజల దీవెనొందే''వారు (D1778- 

Il 240). 

వేమన్న [గామీణకవి. [గామ జీవన సరళి వేమన్న స్వభావానికి (పత్యే 
కతలు దిద్దింది. పల్లెసీమ” ను దాటిన వేమన పద్యం ఒక్కటి కూడ కనిపించదు. 

నాగరిక వాసనలు వేమన పద్యాల్లో మచ్చుకైనా కనిపించవు. వ్యావసాయిక 

మైన ఉపమానాలు వేమన పద్యాల్లో కొల్లలు. రాయలసీమలోని కొండలు వేసిన 

ముదలేమో పద్యాల్లో “కొండి పోలికలు చాలాచోట్ల కనిపిస్తాయి. (ఊదాః- 
“కాండ ఆద్దమందు కొంచెమై ఉండదా?" 

వేమన్న కులాలను నిరసించినప్పటికి | గామ జీవనంలో భాగస్వాములై న 
అన్ని కులాలవారి పస క్రి వస్తుంది. గామపాలనలో ముఖ్యులై న రెడ్డి. కరణాల 

గురింవి పద్యాలు కనపడతాయి. రెడ్డిని వెకున 'గామకర్త' అని వ్యవహరిం 

చాడు (కల్పలాడువాని (గామక ర్త యెరుంగు 1721, 2-90). (గ్రామాధికారి 

అన్నమాట! ఒకచోట 'రెడ్డితనం' రై ఓ విసురు కనపడుతున్నది. ( “చెడ్డ చేని 
కింత రెడ్డితనం బేల” 01729, క్భ్() 

కరణాల గురించి మా(త్రం వేమన విపులంగానే వర్ణించాడు. నాటి రైతు 
వ్యవహారాలలో కరణాల |పమేయానికి చాలా [పాధాన్యముండే ౨. 

కాకతీయుల కాలం వరకు కరణాలు విశ్వ బాహ్మణకులానికి చెంది ఉండే 

వారు గణపతి దేవని కలంలో (బాహ్మణుల నియామకం మొదలై ంది. 

వేమన్న కాపు కరణాల పరస్పర సంబంధాన్ని నిర్వచించాడు. 

కాపులేని ఊరు కరణానికి కీక్షు 

కరణముపగచేత కాపు కీడు 

కాపు కరణములును కావడి కుండలు 
విశ్శదాభిరామ వినుర వేను. 
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స్వభావాన్ని బట్టి వేమన్న రెండు రకాల కరణాలను గూర్చి. చెప్పాడు, 

1. అధమ కరణం 2. విరును కరణం. (D 17/91 366) కాపులు ఆధమ 

కరణాన్ని లెక, చేసేవారు కాదు. అధికారం చెలాయించే కరణానికి భయపడే 

వారు. కరణాన్ని కాదని నడచిన “కాపు కాపురము తాడులేని గాలిపటం''వంటిది. 

(D 1727, 548). అదే విధంగా కాపులేనిది కరణానికి విలువలేదు. 

కము పద్యాల్లో కాపు జీవితానికి |[పాధాన్యం కనిపిస్తుంది. ఆనాటి 

కాపులను వేమన “వెరివారు' గొ, నోట్లో నాలికలేని వారిగా ('“వాకెరుంగరు”” 

D 1762-55) వర్టించాడు. 

కాపుకులజులెంత కర్ములైనా గాని 

పాపరాశి కొంత పరిగిపోవు 

వివర మెరుగనట్టి నెరిజీవులు గాన (D 1727, 698) 

కులం తగాదాలు, భూమి తగాదాలు వచ్చినప్పుడు [గామ పెద్దలు తీర్పు 

చెప్పేవారు. వీటిలో ధర్మబలం కన్న మంద బలానికే పైచేయి ఉండేది. 
“తగవు చెప్పుచోట ధర్మము బలుక” ని (పభువులే విచ్చల విడిగా ఉండేవారు. 

వీరి తీర్పులు ఎటూ తెగనివిగా ఉండేవి. ఆలోచించక చేసే స్వార్థ నిర్ణయాలే 

కాని విచక్షణతో చేసే నేస్ప వీ3కి ఉండేదికాదు. వేమన్న వీరిని కూడ సవాలు 

చేయక వదల్లేదు. 

ఆర్ప తీర్చలేని తీక్పరితనమె ౨ 
కూర్చ విష్పలేని నేర్పదేల 
'పెట్టివోయలేని వట్టిబీకము లేల 

విశఃదాభిరామ వినురవేమ. (BATT 80) 

స్థూలంగా వ్యవసాయమే వేమన నాటి (ప్రజల జీవనాధారం. రైతు 

పండించింది వృత్తి పనుల వారికి కొంతపోగా గామ పంచాయతి ద్వారా 

పన్నుల రూపంలో |పభుత్వానికి కొంత ము వేది. _పభుత్వానికి రైతుకూ మధ్య 

ఇంకెంత మందో ఆ భూమికి బాధ్యులుగా ఉండేవారు. [పతి వాడు తన లాభం 

చూసుకుంటాడు కాబట్టి రై తుకు మిగిలేది కొంచెమే. 
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ఆదాయాన్ని బట్టి [గామాలు మూడు రకాలుగా ఉండేవి. 1. రాచ ఊళ్డు 

౨. అ|గహారాలు లీ. నాయంకరులు. సాధారణ [గామాలన్ని మూడో రకానికి 

చెందినవి. వ్యవసాయం పన్నే కాక వ్యాపారం, [పయాణం, పశువులు, విలాసాల 

మీద పన్నులుండేవి. 

నాటి ఆర్థిక వ్యవహారాలు వస్తురూ పేణా మాతమే కాక ధనరూపేణ కూడ 

జరిగేవి, వేమన న్న ఐదారు రకాల నాణాలను పేర్కొన్నాడు. కాసు (కాసుతీర్చ 

లేక మోసపోరె?' ౨ 1721, 248); వీసం (“కాను నుని; కనన జనుడు'” 

D 178, 201); దమ్మిడీ (తటుకు చనులనాడు దమ్మిడీచేయదు D1778- 

5-81 7); తారము (“తటుకు చనులనాడు తారంబు సేయదు'* D 1728, 

188); రూక (“ఒరుల మోసపుచ్చి ఒక రూక పాతిక” D 1727, 460) 

వీటినేకాక కనీన విలువ గల గుల్లకాసు (గవ్వ) ను కూడ వేమన్న పర్కా 

న్నాడు. పె నాణాలన్ని విజయనగర. సా(మాజ్యం చివరిదాకా వాడుకలో 

ఉన్నాయి. 

ఆర్థిక స్థితిగతులను బట్టి నాటి [పజలను సౌక ర్యంకోసం మూడు 

వర్గాలు చెయ్యవచ్చు (1) పేదవాళ్ట (2) pe (8) సంపన్నులు. 

ఈ వర్గం వారిలో అనేక రకాలు, మొదటి వారు ఆట్టడుగువారు. కేద 

రికానికి ఇంకా కిందివారు. దేశ జనాభాలో సగం వీరే. అస్పృశ్యులు, చర్మ. 

కారులు, దేశ దిమ్మర్దు, బిచ్చగాళ్ళు మొ॥ వీరిలో అధికులు ఆతి స్వల్ప వేతనానికి 

అత్యధిక శమచేసే వ్యవసాయ కూలీలు. రెక్కాడితే డొక్కాడే వారు వీరు. 

ఇటువంటి వారినే *నడపినుగలు' అంటూ చుల్కాన చేస్తారని వేమన్న 

పేర్కొన్నాడు. 

కుడువ ముడువ లేక కూడు బెట్టగలేక 
విడువ ముడువ లేక విద్యలేక 

" నడువనేరనివాని నడపీనుగందురు' = 
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ, (D 1729, 809) 

పీరు చేసేది “వెర్టీ”. ఆ కాలంలోని మూడు రకాల వెట్టులను ఏటుకూరి 

బలరామమూ ర్తి పేర్కొన్నారు. 
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“రాచవెట్టి, (గామవెట్టి, కులవెట్టి, రాజులకు చేసే సేవ గ్రామానికి చేసే 
సేవ, కులానికి చేసే సేవ. ఈ శ్రమ కంతా _పతిఫలంగా గామస్తులు వారికి. 

ఏదో కొంత ముట్టచె పే ప్పేవారు.'” (చూ. ఆంధుల సంక్షిప్త చర్మిత. పేజి.168). 

వీరికన్న కొంచెం మెరుగై నవారు బక. రైతులు, నేతగాండ్లు, మరిగలి, 

చాకలి మొ॥ వీరంతా ఫూ, ,దులే. దేశ జనాభాలో దాదాపు ముప్పెళాతం. శః 

వర్గం రైతులు కూలీలను పెట్టుకునే సోమత లేక (పభుత్వ భూములను దున్ను 

కుని పన్ను క ేవారు. కస కక ను సాజ్ మ్మాతమే కడుపునిండా తిని 

మిగిలిన కొలం పస్తులుండేవారు. అప్పులు కట్టటానికి : ధాన్యం ఆమ్ముకునేవారు. 

వీరేకాక రెండు మూడు నాగళ్ల వ్యవసాయంతో ఓ మాదిరిగా ఉన్నవారు 

కూడ జ ఐదుళాతం ఉండేవారు. పశువులు కూడ వీరెకుండేవి. 

- ] పేదవారి పట్ట వేమన్నకు ఆపారమైన సానుభూతి, పక్షపాతం. ఈ 

వర్గంలో పుట్టకపోయినా ఈ జీవితం లోతుపాతులు బాగా ఆకళింపు చేసుకున్నా 

స వేమన పద్యాల్లో చాలా సాక్ష్యాలు దొరుగుతాయిు, దారి ద్యాన్ని 

తలచుకోవటమే పాపమంటాడు. 

ధనము లేమి యనెడి దావానలంబది 

తన్ను చెరచు దాపువాని చెరచు 

ధనములేమి చూడ తలపనే పాపంబు 

విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ (0 1721, 62) 

“వి త్తహీరుడెంత రితయై పోవురు' (0 1721, 26) 
“గోచి పాత కన్న కొంచెంబు మరి లేడు” (D 1727, 280) 

“పేదవాని యింట పెండ్లెశ నెరుగరు'' అని అంగడు. 

కాబట్టి ఉన్నవారు లేని వారి నాష్ ఏకొవాలంటాడ్డు. దాన గుణ-లెేని 

లోభులను తి ప్రే పద్యాలు వేమన్న చాలా చెప్పాడు, బడుగు నెకుగలేసి [పాభ 

వంబదియేల? ” 
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శేదవారిలో ఎన్ని వెరుధ్యాలున్నప్పటికీ ఆవసరం వచ్చినప్పుడు 

అందరూ ఏకమవుకారని వేమన్న ఆనాడే గుర్తించాడు. 

కనులు పోయినవాడు కాళు ఫోయినవాగు 

ఉభయులరయ గూడి యుండినట్లు 

పేద పేద గూడి పెనగొని యుండును 
విశ్వదాభిరామ వినుర వేమ (D 1721, 127) 

అన్ని వర్గ్ణాలకన్నా [గామాధికారుల వర్గం చాలా ముఖ్యమైంది. ఆర్థిక 

(పమాణాలనుబ ప్టేకాక [పజలపైన వీరికున్న (పభావం వలన కూడ (పాచీన 

(గామ జీవన వ్యవస్థలో ఈ వర్గం చాలా (ప్రాధాన్యం వహిస్తున్నది. జనాభాలో 
పది శాతం లోపే వీరు. కూలీలను విచ్చలవిడిగా నియమించుకోదగిన స్తోమత 

వీరిది. వ్యవసాయం, వ్యాపారం, వడ్డీలకివ్వటం చేసేవారు. వీరు తినగా, 

నలుగురికి పెట్టగా కూడ సద్దిమిగిలే సంసారాలు వీరివి. (“సద్ది మిగుల నింట 

సంసార మెలయా?”) 

నేయిలేని తిండి సీయాన కసువది 

కూరలేని తి-డి కుక్క. తిండి (D 1781, 186) 

ఆని ఆనశాలిన వారు. 

వేమన పద్యాల్లోని వేమన్న గొంతును, స్వభావాన్ని జాగ త్తగా పరిశీలిస్తే 

అతడీ ఆర్థిక వర్గంవాడే అనిపిస్తుంది. ఆమితే ఆతని దృష్టి ఎక్కువగా కింది 

వారి పెనే "కిం, దీకరించబడిండి. తన వర్షంతో ఐకం కాక, అవధులు లీని 

చైతన్యతో ఆడుగు వారి న్యాయం కోసం పోరాడిన వేమనలో జన్మతః వచ్చి 

ఇంకా మిగిలి ఉన్న తన వర్గస్వభావపు నీడలు స్పష్టాస్పష్టంగా కనిపించి ఆతడే 

వర్గం వుంచి వచ్చాడో ఊహించ టానికి వీలవుతుంది. 

ఇక అపారమైన భూసంపద కలవారు, పెద్ద రాజవోద్యోగులు, ఆ[గహా 

రీషలు సంపమ్ను కోవలోకి వస్తాము వీఎని గురించి వేమన్న వందకాది 

పద్యాలు చెప్పాడు. 
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వేమన భౌతిక జీవితాన్ని గురించి కొంచెమయినా చెప్పుకోడానికి వేమన 
పద్యాలే ఆధారం, ఏ కవి కవిత్యమయినా కొంతవరకు ఆతని ఆత్మకథ వంటిదే 

అని ఒప్పుకుంటే దానిలో ఆ కవి అభిరుచులు, అభ్యంతరాలు, పుట్టి పెరిగిన 

, వాతావరణం, స్వభావాన్ని తీర్చిదిద్దిన పరిస్థితులు, ఆధి పాయాలు, వాటి పరి 

ణామం మొదలై నవన్నీ భావుకుని రచనల్లో ఏదో ఒక |పమాణంలో, రూపంలో 
బయటపడక తప్పదని పజ కరతల. కాని వేమన వంటి ఆశకవిని 

గురించి స్పష్టమైన వివరాలు సేకరించటంలో చాలా చికు లున్నాయి. 

ఆధారాల మీద నిర్మించే ఊవానౌధమే కాని, తిరుగు లేని సాక్ష్యాలను (పదర్శిం 

చటం కష్టం. స 

కొని వేమన చెప్పినవన్నీ తాను జీవితంలో చూచినవీ, ఆనుభవించినవీ 

ఆని చెప్పటానికి ఆయన పద్యాలలోని త్మీవతా, సూటిదనం ఆధారాలు. జీవితంలో 

ఇ చాలా ఒడిదొ డుకులకు లోనయినాడు, జీవితపుటు త్త త్తరార్థంలో దేశ సంచారం 

చేశాడు. దే సంబారంలో అతనికి అన్యాయాలు బాగా ఆర్థమయినాయి తాను 

చూచిన [పతి అన్యాయానికి, చెడుకీ “రియాక్షన్ గా వేమన "కవిత్వం కనిపిస్తుంది. 

వేమన పచ్యాల్లో ఆత్మచరి[త శకలాలను "నరితే, ఆయన జీవితాన్ని సమర్థ 

వంతంగా rE-c0nstruc౯ చేయవచ్చు. 
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దక్షిణదెశీయాం[ధ సాహిత్యం- చారి తక, 

సామాజిక నెపథ్యం 
ఎన్. కో'కేశ్వరి 

క్రీ. శ. 1565 లో జరిగిన రక్షస తంగడియుద్ధం దక్షిణదేశ చరిత్రలో 
చాలా ముఖ్య మైనది. ఈ యుద్ధ వల్ల విజయనగర స్మామాజ్యం పతనమై 

సా మాజ్ఞకరతోని దక్షిణ భాగంలో చిన్న చిన్న స్వతంత రాజ్యాలు ఏర్పడ్డాయి, 

ఊఉ తరభాగతో “పరరాజుల హ_స్రగతం అయింది. కీ. శ, 1600 నాటికి 

రాయ సా మాజ్యాన్ని పునర్నిర్మించాలని ఆర్వీటి తిరుమలరాయలు చేసిన 

(పయత్నాళు ఎప్పటికీ సవలమయ్యే సూచనలు కూడా లేకుండా పోయాయి. 

అనేక రాజ్యాలు, వాటిమధ్య పరస్పర ఆధిక్యత కోసం ఎడతెగకుండా జరుగు 

తుండిన యుద్ధాలు, స్యదేశ రాజకీయాలలో విదేశీ వ్యాపార సంస్థల (ప్రవేశం, 

ఆర్థిక వ్యవస్థలోనూ సామాజిక వ్యవస్థలోను ఆప్పుడప్పడే చోటు చేసుకుంటున్న 

మార్పులు ఏటన్నిటితో చాలా గందరగోళంగా ఉన్న చరిత ఈ కాలానిది.. 

దక్షిణదేశంలో సా[మాజ్యకా లంలో ఆం[ధేతర [పాంతాలలో కూడా 

ఆర్మ్యధ నాయకులే రాజ [ప్రతినిధులుగా ఉండడంవల్ల అనేక తెలుగు కుటుంబాలు 

ఆ (పాంతాలకు వలస పోవడం అక్కడి తెలుగు నాయకులు తెలుగుసా హిత్యాన్ని 

పోషించడం జరిగింది.  ఆం[ధడేశంలోని రాజకీయ పరిస్థితికి ఆం|ధేతర 

(ప్రాంతంలోని ఆంధ్ర రాజ్యాల రాజకీయ పరిస్థితికీ భేదం ఊంది. 17వ 
శ తాబ్దం మధ్యుకాలంనాటికి దాదాపు తెలుగు దేశ మంఠకో గోల ండ కుతుబ్ 

షం పాలనలోకి వచ్చింది, అంటే ఆంధ దేశంలో ఆం[ధేతరుల పాలన 

ఆం(ధేతర దేశంలో ఆం|ధుల పాలన నెలకొన్నాయన్న మాట, 

భిన్న పరిస్థితులలో ఏక కాలంలో, వచ్చిన తెలుగు సాహిత్యం స్వభావ 

స్వరూపాల్లో భేదాలున్నాయి అనుకుంటే ఆ భేదాలకు, ఆ భిన్న పరిస్థితులకు, 
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ఏమైనా సఏబంధం ఉందా అని విచారింనవచసి ఉంటుంది. ఆం ధేతర _పొంతా 

ల్లోని తెలుగు సాహిత్యం స్వరూప స్వభావాలను అర్థం చేసుకో డానికి ఆ [పాంతాల 
మ సామాజిక చరితను కొంత తెలుసుకోవడం అవసరం. 

తంజావూరు, మధుర, చెంజి మొదలైన దక్షిణ రాజ్యాలు క్రీశ. 16వ 
శతాబ్దపు [పారంభంలో సామంతరాజ్యాల (పతిప తినిపొందాయి. ఆంతకు పూర్వపు 
విజయనగర రాజులు ఈ |పాంతంలో రాజ కుమారుల్ని, సమర్థులైన మంతుల్ని 

రాజ |పతినిధులుగా నియమిస్తూ వచ్చారు. 13 వ శతాబ్దంనుంచీ ఏర్పడ్డ సామంత 

రాజవంకాలు, వంశ పారంపర్యంగా ఈ భూభాగాల ఇ పె అధికారాన్ని, పొందాయి. 

సొమాజ్యం బలహీనమైనప్పుడు స్యతం|[త రాజ్యాలయ్యాయి. వీటిలో ముఖ్యమైన 
రెండు రాజ్యాలు తంజావూరు, మధుర. మూడో రాజ్యం చెంజి ఎప్పుడూ మధురనే 
అంటి పెట్టుకునుంది. ఈ రాజ్యాల చరితను సంక్షిప్తంగా పరిచయం చేస్తాను. 

తంజాపుర ఆం|ధనాయక రాజుల్లో మొదటివాడు పినచెవ్వప్పనాయకుడు. 
విజయనగర చక్రవర్తి అచ్యుత దేవరాయల తోడల్లుడు. ఇతని కుమారుడు 

ఆచ్యుతప్ప నాయకుడు 1580 నుంచి 1614 దాకా, తరువాత రఘునాధ 
నాయకుడు 1614 నుంచి 1680 వరకు, విజయరాఘవ నాయకుడు 1688 

నుంచి 167కి దాకా పరిపాలించారు. ఆ తరువాత మహారాష్ట్ర రాజులు 1676 
నుంచి పరిపాలించారు. తెలుగు చరి |త్రల్లో సాధారణంగా ఈ రాజుల గుణగణాలను 

పొగడ్డమే గాని వారసత్య యుద్దాలు, తం|డీకొడుకులు, అన్నదమ్ముల మధ్య 

జరిగిన ర క్రపాతాలు కనిపించవు. విజయనగర, తంజావూరు రాజుల చరిత 

చూస్తే రాజ్యాధికారంకోసం జరిగిన మారణకాండ స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. 

రఘునాధ నాయకునికి ఆచ్యుతప్ప అనే అన్న ఉన్నాడు. ఈ విషయాన్ని 

సమ మకాలీనులై న విదేశీయులు చెప్పారు. తండి. ఇతన్ని చెరసాలలో 

పెట్టినట్లు, రఘునాధ నాయకుడు రాజ్యానికి వచ్చినతరువాత అన్నను చంపిం 

చినట్టు కూడా వీళ్ళు పేర్కొన్నారు. అయితే రఘునాధ నాయకుడిని గూర్చి 
రాసిన సమకాలీన కావ్యాల్లో ఎక్కడా ఈ పస క్తి లేదు. 

విజయ రాఘవ నాయకుడు “రఘునాధ నాయకాభ్యుదయం''లో తన 

సోదరు లిద్దరిని పేర్కాన్నాడు. కొసి బహుశా ఆది ఆతను రాజు కాకముందు 
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చేసిన రచనై ఉంటుంది. తరువాతి రచనల్లో వీళ్ళ ఎస క్తి లేపు. జెసూట్ 

పాదరీలకధనం [పకారం ఇతడు సోదరుల కళ్ళు పీకించి. కారాగారం పాలు 

చేశాడని, 1659 లో జరిగిన యుద్ధంలో వీళ్ళు విముక్తి పొందారని తెలుస్తున్నది. 

_ వున్న చిన్న చిన్న సామంతుల్ని జయించాడు. రామదేవరాయల్ని విజయనగర 

సింహాసనం మీద కూర్చోపెట్టాడు. విజయరాఘవ నాయకుడు అసమర్థుడు. 

ర ఘునాధనాయకుడు తాను సర్యస్వాతం[త్యాన్ని వహించి కూడా విజయనగర 

అధికారాన్ని నామమా(తంగా ఆంగీకరించాడు. బహుళా దక్షిణదేశ ౦లో రాజకీయ 

ఏకత ఉండడం అవసరమని భావించాడేమో ! 'పెనించి వచ్చే మహమ్మదీయ 

దండయా[తలను ఎదుర్కొని నిలబడడానికి - ఈ ఐకమత్యం పనికొస్తుంది. 

విజయరాఘవ నాయకుడు ఏమా(తం ముందుచూపు లేనివాడు, చంచల మన 

స్కుడు, విజయనగరానికి ఎదురుతిరిగే ప్రయత్నంలో మధుర నాయకులతో 

చెయ్యి కలిపి తీరా సమయం వచ్చినప్పుడు తప్పుకొని మధుర నాయకులతో 

శతుత్వం తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు. శత్రువులు, దండె త్తివచ్చినప్పుడు వాళ్ళని ఎదు 

ర్కొనే పయత్నం చెయ్యక తాత్కాలికంగా రాజధాని నుంచి తప్పుకోవడం, 

లేక పోతే వాళ్ళు అడిగినంత డబ్బు ఇచ్చి బయటపడడం అతడవలంబించిన 

విధానం. 

తంజావూరు నాయక రాజుల్లో ర ఘునాధనాయకుడు సమర్ధుడు. చుటూ 

అయితే ఈ శ|తువులకు లంచం ఇవ్వడానికిగాను [పజలనుంచి బలవం 

తంగా [దవ్యాన్ని పోగుచెయ్యవలసిఉండేది. తన క్షేమమే తప్ప మరొకటి పట్టని 

విజయ రాఘవ నాయకునికి ఈ విషయంలో ఏ హింసాచర్యలు అవలంబీంచ 

డానికైనా వెనుకొడవలసిన ఆగత్యం కలగలేదు. గోలొ_ండ సైన్యాలు 

తంజావూరిపై దాడి చేసినప్పుడు లంచ మిచ్చి రాజీ పడ్డాడు. బీజాపూరు సులాను 

దండె త్రివస్తే వల్పంకోటకు పారిపోయాడు. _ 1678 లో మధుర చొక్కనాధుడు 

దండె త్రి వచ్చినప్పుడు శతు సైన్యాలు కోటలో (ప్రవేశించిన తరువాత కూడా 

విజయరాఘవనా యకని స్థితి ఎళాఉందో తంజావూరి కై ఫీయత్తు ఇలా చెప్తున్నది: 

12) 
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“ఈ సంగతులు నడిచే తరుణమందు ఆద్యుత విజయరాఘవనాయకుని 

వారు నామతీర్థం కొలువులో ఉండి తదేక ధ్యానంతో జపం చేస్తూనే ఉన్నారు. 

అప్పుడు వారి ఇలాకా మనుమలు ఓ మహారాజా! పగతులు మన కోటహలా 

చేసి లోజొచ్చినారు అని విన్నవించారు. అతడు మహానారాయణభ క్రి గలవాడు 

కనుక ఆ పూజ విడిచి లేవక రానీ చూచుకొందామని సన్న చేసినారు. "ఇది భీ 
కాదు, ఉన్మాదం. 

నాయక రాజుల బహుభార్యాత్వం (శుతిమించి రాగాన పడింది. కౌటిన్హో 

ఫాదరీ “ఇటీవలనే ఆచ్యుతప్ప నాయకుడు చనిపోయెను. |బతికిఉన్న శీ70 

మంది భార్యలతో ఆతని శవమును చందన కాష్టములమీద నుంచి దహనము 

చేసిరి” ఆని రాశాడు. రఘునాధనాయకుని విషయంలో ఈ లిషు ఎవరూ 

పేర్కానలేదు. కొని పర రాజ్యాలను జయించినప్పుడు అక )_డి స్త్రీలను చెరపట్టి 

నట్టు మ్మాతం విజయరాఘవ నాయకుడు “రఘునాథ నాయకాభ్యుదయం ''లో 

గర్భంగా చెప్పుకున్నాడు... 

మ +౬2౭0 *పాండ్యావనిపాలు 

పా ళంబుడాసి తద్భాలికామణులు 

మొరవెట్టగా తన మూకలచేత 

చెరవట్టి తెప్పించి చెలగ”” 

ఇక విజయరాఘవనాయకుని విషయానికివస్తే 700 మంది భార్యలు, 

8500 మంది ఉంపుడుక తెల వివరాలు తెలుస్తున్నాయి. చాలామంది భార్యలను 

కలిగిఉండడం, పైగా వెళ్ళుల్ని ఉంచుకోవడం గౌరవనీయమెైనపుుడు, ఆ రాజుల 

ఉంపుడుక తెల సంధానాలను కవులు కావ్యాలుగా చెప్పి ఆనందించడంలో 

చితమేమీలేదు. కొడుకులే తం్యడుల శృంగార జీవితాన్ని కావ్య వస్తువుగా తీసు 
కుంటూ ఉండగా, అటువంటి శృంగార జీవితం రసికతకు పారమ్యంగా భావిస్తూ 

ఉండగా, మోహళశ్ళంగార కావ్యాలు రావడంలో వింత ఏమీలేదు. [కి శ- 
1676లో తంజావూరు మహారాష్ట్ర రాజుల వశం ఆయింది. 1676 నుంచి 1768 

వరకు 8 మంది మహారాష్ట్ర రాజులు తంజావూరుని పరిపాలించారు. వీరిలో 
శహోజీ, తుక్కోజీ, ఇమ్మడి ఏకోజీ స్వయంగా కవులు. 
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1529లో మధురలో విశ్వనాథ నాయకునితో ఒక సామంత రాజ్యం 

ఏర్పడింది. 17వ శతాబ్దం _పార౭భంలో వీరప్ప నాయకుడు, 1623 నుంచి 

1659 వరకు తిరుమల మ కొద్దికా అం ముత్తువరప్ప నాయకుడు, 1659 

నుంచి 82 వఠకు మొదటి చొక్కనాథనాయకుడు, 1682-69 మధ్య వీరప్ప 

నాయకుడు, తరువాత రెండవ చొక గనాథ నాయకుని (పతిని విధిగా ఆతని 

నాయనమ్మ రాణి మంగమ్మ 1706 స ఆప్పతినుంచి 1782 వరకు రెండవ 

చొక్కనాథ నాయకుడు, 1769 వరకు అతని భార్య మీనాక్షి మధురను పరి 

పాలించారు. 17వ శతాబ్దం పారంభం నుంచి మధురనాయకులు స్యతం|[తులు 

కావడానికి (పయత్నింబారు. “1617 లో రామదేవరాయలకు వ్యతిరేకంగా 

గొబ్బూరి జగ్గ రాజును సమర్థించాడు వీరప్ప. తిరుమల నాయకుడు శ్రీరంగ 

దేవరాయలతో శ తుత్యాన్నే కానసాగించి గోలొ్మం౦డ, దిజాపూరు సులానులతో 

కలిసి క[టలు చేశాడు. ఇతని కాలంలోనే కె) స్తవ మత (పచారం ఎక్కువగా 

జరిగింది. YF 

పూర్వ సంప్రదాయాన్ని | అనుసరించే ,దాక్షిణాత్యాం[ధ రాజుల పరిపాలనా 

' విధానం ఉండేది. ' అధికార యంత్రాంగంలో కొన్ని మార్పులు కనిపిస్తాయి. 

దళవాయి రాజ్యంలో ముఖ్యాధిక్షారి. పూర్వం మంతి, సేనాపతి ఇద్దరూ నిర్వ 

పిస్తూ ఉండే బాధ్యతలను ఇప్పుడు దళవాయి నిర్వహించడం మొదలు పెట్టాడు. 

అప్పటి విదేశీయులు దళవాయిని Governer General అని పేర్కాన్నారు. 

తరువాత |పధానాధికారి పధాని. రాయనం అనే పదవికి ఈ కాలంలో చాలా 

పాముఖ్యం వచ్చింది. రాజుకు ఆంతరంగిక కార్యదర్శి లాంటి ఈ అధికారి 

కాల[కమేణా (పధాన పరిపాలనాధికారిగా రూపొందాడు. రాయసాల క్ముటలవల్ల 

రాజ్యాలు పతనమయ్యాయి. తంజావూరు నాయక రాజ్య పతనంలో రాయసం 

వెంకన్న ప్యాత చాలా ముఖ్యమైనది. కవక్కాన్ ।గణకుడు), స్టానాపతి మొద 

లైన వాళ్ళు ఇతర |పధానాధికారులు. ఆంతకుముందులాగే పాలెగాళ్ళ పద్ధతి 

అమలులో ఉంది. ఆయితే ఈ చిన్న నావ్యాలలో పాలెగాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి 

కేంద పభుత్వం కంటె బలవంతులుగా కనిపిసారు, 

పాలెగాళ్ళ పద్ధతిలో రాజు కొన్ని (గామాలను పాలెగాడి కిసాడు. ఆ 

గామాల మీద వచ్చిన ఆదాయాన్ని మూడు భాగాలు చేసి ఒక భాగాన్ని రాజుకు, 
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ఒక భాగాన్ని సైన్య పోషణకు, మూడవ భాగాన్ని ఇతర సేవా కార్యక మాలకు 

వినియోగించాలి. కాని రాజులు, తమకు పంపించే డబ్బుకాక తక్కినదాన్ని 

ఎట్టా వినియోగిసాఠన్న విషయాన్ని పట్టించుకోక పోవడం వల, వాళ్లు పోషించే 

సె సైన్యం సరిగా లేకపోవడం, ఉన్న సైన్యంమీద రాజుకు we చేకపోవడం 

జరిగింది బలవంతులైన పొలెగాప్ట ఆపుడప్పుడూ రాజుమీద తిరగబడడం 

కూడా సాధారణమే. రాజ్యం కం కావడానికి ఈ పాలెగాళ్ళ పద్ధతి 

(పధాన కారణం. 

తంజావూరంతటా వైష్టవమే (పచారంలో ఉంది. ఆచ్యుతప్ప నాయకుడు, 

రఘునాధ నాయకుడు వైష్టవులే కాని ఇతర మతాలను ఈసడించలేదు. అదై్వై. 

తులు పరమశివావతారంగా భావించే ఆప్పయ దీక్షితులవారిని ఆచ్యుతప్ప సత్క- 

రించాడు. రఘునాధుడు సురేం[ద, సుధీం|దులనే ఇద్దరు మాధ్య గురువులను 

గౌరవించాడు. వీరిలో సుధీం్యదులకు కనకాభిషేకం కూడా చేశాడు. స్మార్తు 

డైన గోవింద దీక్షితులను రఘునాధుడు మంతిగా పూజించి అర్థాసనం ఇచ్చాడు. 

విజయ రాఘవుని వైష్ణవం కొంచెం ముదిరిన వై ష్టవం, దీన్ని 'గొప్పగొ--- 

““పరమతంబులనెల్ల నిరసించి యే మేటి 

వై స్టవ మతమ శాశ్వతము చేసె "అని రంగాజమ్మ ఉషాపరిణయంలో పొగి 

డింది. విజయరాఘవుని పరిపాలనలో వై ష్టవుడు నేరం చేస్తే వాడిమీద చర్య 

తీసుకోవడానికి అధికారులు జంకేవాళ్ళు. మధురలో మాతం కై కై.) స్తవులు 

మత (ప్రచారం చేసుకోవడానికి నాయకరాజులు ఏ విధమైన అడ్డంకులు పెట్ట 

లేదు. 1600 [పాంతంలో రాబర్జు డీ నొబిలి మత [పచారం చేశాడు. మధుర 

నాయకులు కై% స్తవులతో స్రష్ట. అవలంబించారు. 

వర్ణాశ్రమ ధర్మాల పేరిట |బాహ్మణులపై నాయకరాజులు గొప్ప భక్తి 

గౌరవాలు చూపారనడానికి చాలా తార్కాణాలున్నాయి. రఘునాధుడు ఈ 

విషయంలో చాలా పేరు పొందినట్టు అనేక నాటకాలలో ఉంది. రఘునాథుడు 

తన వాల్మీకి చరిత్ర గద్యలో రోజుకు 50,000 మంది వ ఆన్న 

దానం కమ్తన్నానని చెప్పుకున్నాడు. 
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విజయ రాఘవుడు పూతనా హరణ నాటక గద్యలో “(పతిదిన బ్రాహ్మణ 

బహుళ సవహ్మసాభీష్ట మృష్టాన్నదాన దీఇాధురీణ” యని చెప్పుకొన్నాడు. 
ఈతని (బావహ్మణభ క్రిని చెంగల్వకాళకవి రాజ గోపాల విలాసంలో వివరించాడు. 

మన్నారుదేవుడు లక్షమందికి అన్నదానం చేశాడు. ఈ విషయాన్నే “తంజా 
పురాన్నదాన మహా నాటకం” చివర భరత స పురుషోత్తమ దీక్షితుడు 
ఇలా (వాకాడు _ 

“ఇవ్విధంబున అనవరత లక్ష [బావ్మణాన్నదాతయగు మన్నారుదాస 
నృపాలునకు హేమాబ్దనాయికా రాజ గోపాలకులు ఆయురారోగ్యంబులు అమిత 
భోగభాగ్యములు పాలించి లాలించి రక్షింతురు గాక.” 

17వ శతాబ్దంనుంచే విదేశీ పెట్టుబడి దేశంలో (పవేశించింది. 18వ 
శతాబ్ఞం చివరి నాటికి దీని స్పష్టమైన (ప్రభావం సమాజంమీద కనిపిస్తుంది. 
(గామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో స్పష్టమైన పరిణామం వచ్చింది. విదేశీ వ్యాపారుల 
(పవేళంవల్డ' ఆంధ్రదేశంలో కంటే దక్షిణాం ధలోనే మార్పులు మొదట [పారంభ 
మయ్యాయి. దక్షిణదేశపు రేవు పట్టణాలలో _ఫెంచి, ఇంగ్లీషు, డచ్చి, పోర్చుగీసు 

వ్యాపారులు స్థావరా లేర్పరచుకున్నారు. మన ముడి సరుకుల్ని కొని తయారైన 
వస్తువులను మనకు అమ్మి వీళ్ళు లాభాలు సాధించారు. దకిణ దేశంలోని కామాన్ని 

ఆధారంగా తీసుకుని డచ్చి వ్యాపారులు బానిస వ్యాపారం కూడా చేశారు. 
మరొకవైపు క్రై? | స్తవ మత |పచారం కూడా [పారంభం అయింది. 

అతివృష్టి అనావృష్టిలాంటి సవాజమైన ఈతి బాధలుండగా, en 
(కూరమృగాల బాధ (ప్రజలకు ఎక్కువగా ఈ కాలంలో ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. 

ఈ రెండింటికంటబె ఎక్కువగా పాలెగాళ్ళ బాధ భరించరానిది. పెరుగుతూ 

ఉన్న పన్నుల్ని భరించలేక కరువు కాటకాలకు తట్టుకోలేక శతృ సైన్యాల 

దోపిడిని, హింసనూ భరించలేక తంజావూరునుంచి [ప్రజలు మధుర, కాంతోమ్ 
లకు వలస పోయారు. డచ్చివాణ్ళు అన్నార్తులై న ఈ నిర్భాగ్యులకు అన్నం 

పెడ్తున్నట్లు నబించి బానిషబుగా ఇతర దేశాలకు ఎగుమతి చేశాక ఈ విష 
యాన్ని జెసూట్ ఫొదరీల్లు-- 
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“సిగ్గుపడాలి. డచ్చివారు శాశ్వతంగా సిగ్గు పడాలి. భారతీయుల 
దౌర్భాగ్యాన్ని తిండి ఆశ పెట్టి తమ వ్యాపారానికి, లాభాలకు ఘోరంగా ఉప 

యోగించుకున్నవాళ్ళు తలలు వంచుకోవాలి”” ఆని విమర్శించారు. కాని నిజానికీ 

డచ్చివారికంటే ఎక్కువ సిగ్గ పడాల్సింది విజయ రాఘవ నాయకుడు. తన 

[పజలు కూటికి గతిలేక ఆష్ట కష్టాలు పడి ఆమ్ముడు పోతుంటే శృంగార పదాలు 

చెప్పుకుంటూ ఆనందించాడు ఈ నాయకరాజు. ఇది ఇలా ఉండగా చెంగల8ి 

కాళ కవి “రాజగోపాల విలాసంిలో దేశాన్ని 

“సస్యశాఃమలముగా సన్న ధాన్యములతో చక గా పండెడి భూములు, 

పాటుపడు రైతులు. ఆ [ప్రజలు కరువు కాటకొలను పేరే యెరుగరు _- 

నిండి యెల్లెడ జూచిన నెగడుచుండు 

శామమను పేరె యెరుగరా భూమిజనులు” 

అని వర్ణించాడు. 

సమకాలీనులై న విదేశీయులు కళ్ళారాచూసి వాసిన ఆనేక విషయాలు, 

శాసనాలు, కవిలెలు మొదలెన వాటి. నుంచి తెలిసే విషయాలు పండితుల, 
చదువుకున్న వాళ్ల సాహిత్యంలో కనిపించవు. సమాజంలో ఉన్న భిన్న వర్గాల. 

జీవన విధానాన్ని చితించడానికి బదులు, తెలుగు సాహిత్యం పాలక వర్గా 

న్కాక్క-దాన్నే ఆ శయించింది. చార్మిత కాధారాల మూలంగా మనకు తెలిసిన 

పతి విషయమూ సాహిత్యంలో కూడా లభిస్తుందేమోనని వెదికిచూ సే నిరా శేఎదు 
రౌతుంది. కవులలో ఎక్కువ భాగం సో[తపాఠకులే. ఆయితే కొంతమంది 

కేవలం వ్యక్తులుగా రాజాధికారాన్ని తిరస్కరించినా దానికి |ప క్యామ్నాయంగా 

భగవంతుడినే ఎన్నుకున్నారు. తన పూర్వుల వైభవాన్ని గానం చెయ్యమని 
విజయరాఘవ నాయకుడు కోరగా 

“నారసింహుని పాడిన నోటను 

ఊరసింహమును పాడన్”” అని స్పష్టంగా నిరాకరించిన పెద్దిదాసు 
లాంటి వాళ్లు Ea మా(తమే అశం'ంచి సమాజానికి దూరం అయ్యారు, 
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దక్షిణాం[ధ సాహిత్యానికి ఒక విశిష్టత ఉంది. యక్షగానాలు బాగా 

[ప్రచారంలోకి వచ్చి Popular Stage ఏర్పడింది. కాబట్టి అనేకరకాల 

పాతల్ని (పవేశ పెట్ట వలసి వచ్చింది. హాస్యంకోసమో జనాకర్షణ కోసమో 

ఇక్క.డి యక్షగానాలు సామాన్యుడికి దగ్గరగా వచ్చాయి. కావాలనో లేకపోతే 

అనుకోకుండానో నాటి సమాజంలోని నిమ్న వర్గాల జీవితాన్ని కూడా వర్డిం 

చాల్సి వచ్చింది. అందుకే ఆంతకు పూర్వపు తెలుగు సాహిత్యంలాగా కాకుండా 

ఈ కాలపు యక్షగానాలు (పజా జీవితాన్ని ఎక్కువగా (ప్రతిబింబించాయి. వాటి 

నుంచి చరిత నిర్మాణానికి ఆధారాలను మనం [గ్రహించే అవకాశం కలిగింది. 

భారతదేశ చర్మితలో [బ్రాహ్మణ వర్గం చాలా (ప్రధాన ప్మాత వహించింది. 
ఒకప్పుడు పాలక వర్షం వీళ్ళ మీదే ఆధారపడింది. విజ్ఞానాన్నంతా తమ చేతుల్లో 

పెట్టుకుని ఆగవర్ణంగా అనేక రకాల గౌరవాలను పొందారు. అయితే కాల 

(కమంగా పాలక వర్గంలో వచ్చిన మార్పులు [బ్రాహ్మణుల పాధాన్యాన్ని కొంత 

తగ్గించాయి. రానురాను ఈ వర్గం పాలకుల్ని ఆ(శయించుకొని (ఐతకవలసిన 

ఆవసరం ఏర్పడింది. పాలకవర్గ దయాధర్మాలమీద ఆధారపడిన బాహ్మణులు 

ఆంతకుముందు తాము పొందుతూ ఉన్న గౌరవాలను కోల్పోయారు. పైగా ఏ 
విద్యల మూం౧గా గౌరవింపబడ్డారో ఆవి సమాజంలోని ఇతర వర్గాలు కూడా 

నేర్చుకొనడంతో [ప్రత్యేకతను కోల్పోయారు. అధికారంలో ఉన్న (బాహ్మణే 

తరులు చాలామంది పండితులై కావ్యరచన చేశారు. సమాజంలోని సామాన్యుల్లో 

కూడా చదువుకున్నవాళ్ళు ఉన్నారు. ముఖ్యంగా వేశ్యలు పండితురాండ్రై 

కవిత్వం చెప్పడం సర్యసామాన్య మయింది. [బాహ్మణు డనగానే పండితుడని, 

నియమ నిష్టా గరిప్టుడని ఆనుకోవడానికి వీల్లేదు. రాజకీయంగా సామాజికంగా 

పతనమెనప్పటి కీ అనేక శతాబ్దాలుగా పొందుతూ వున్న గౌరవం వల్ల వచ్చిన 

స్వాతశయం మాతం పోలేదు. - అయినా నాయక రాజులు అన్న 

సత్రాలు పెట్టి |(వాహ్మణులని ఫోషించారు. ఈ పోషణకి 

బ్రాహ్మణుడు కావడమే అర్హత. తంజాపురాన్నదాన మహానాటకంలో స్మతంఅధి 

కొరి నెల్లూరి యెల్లమరాజు మాటలు దీని కుదాహరణ-**మన యేలినవారు. . .వీర 

వైష్ణవ సార్వభౌములు. అటుగనుక (బాహ్మణు౨కు అన్నపానామ పట్ట కొదువ 
వచ్చెనా తాళరు, తంతు మాత్రపు వాడైనా తంజావూర ఉపవాసం ఉండ్ 
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రాదు’. (195) వాళ్ళ శాస్త్ర పొండిత్యంగాని, ఇతర యోగ్యతలుగాని పరిశీ 

లించాల్సిన ఆవసరం లేదు. “మా యేలికవాప [బాహ్మణ్య [ప్రభువులు గనుక 

మేము బాహ్మల పరీక్షించరాదు. నీవు యెట్లా ఉన్నా పూజ్యుడవే అటు గనక 

సకలమైన వారున్ను సాపడ విచ్చేయరయ్య" (227) యక్షగానాలలో చదువురాని 

[బాహ్మణులను అపహాస్యం చేస్తూ ఉన్న ఘట్టాలెన్నో _ ఉన్నాయి. స్మృతం" 

అధికారిని ఆశీర్వదిస్తూ పప్పు తిప్పాభట్టు--- 

తిప్పావ= హరిః ఓం, కోశం దక్షిణః పక్షః కుప్ప 

ఉ త్తరః పత్షః, నులుపెశాంతం తూర్ప 

త్తు శ్లోకోభవతి, గంపం నింపయితి” 

అధిః= పప్పు తిప్పాభట్లూ! ఇది ఏ వేదమయ్యా ? et 

తిప్పా: యెల్లమరాజుగారు! ఆయిదో వేదమయ్యా. . .ఎనిమిది అట్టాలకు. 

అవతలి అట్టమయ్యా '---. (198) అంటాడు. 

పంచాంగం చెప్పే విధానం: 

అధి:- నేటి దినశుద్ధిచెప్పుండ. 
తిప్పా:- é ఓహోహో | మహాచె ప్పేమే తాదనం సంవత్సర తా చేటు 

మాసం ఆరవ త్రెట్టిందేది పంచమీ శు కవారం పంచమీ నూట డెబ్బై రెండున్న 

రాబరక. మరిన్ని, మంచిగా, ఈ అక్షర మేందిరా తెలియలేదు. 

మంచి:- అన్నగారూ ఈ అక్షరం 'చా' గా దషవే? 
తిప్పా:- ఓరీ ఆ గుడి సీదిరా!.. 

మంచి:- అదా, చాకు గుళ్ళోదీర్చమీస్తై చీ, a 

తిప్పా:- నీవంటి కొడుకు కలిగనందుకు తండ్రిని “వీ అనక 

మరెవరిననేవు! ఓరి, ఆది గాదురా! “పా వలి ఉందిరా. 

మంచి:- అన్నగారూ! ఆ అక్షరం “పొ” ఆవునే. 

తిప్పా:- ఓరి! ఆ గుడుసేదిరా? 

మంచి:- అన్నగారూ ! పాకు గుళ్ళో దీర్భ మీస్తే ట్ట క శ 

తిప్పా: ఓరిమంచిగా ! చియ్యో పియ్యో పేకదేూ పద్ధదేసి పే 

ఇలా సాగుతుంది. 

ఇక రాశి ఫలం చెప్తూ - 
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తిప్పా.- ఉదయారూఢ ఛ(త్రాలుచూచి చెప్పేము. ఉదయం తూర్పునను, 
ఛ|తం రాజు దగ్గరను, ఆ రూఢం మేషం, అశ్వని భరణికృ తికాః పాదం 

మేషం. భరణి పెష్టెలోను, మేవం మేకలమందలోను, వృషభం ఆవులమంద 

లోను, మిథునం శ్రీ పురుషులు గూడినచోటను, కర్కాటం బొక్కలోను, 
సింహం అడవిలోను, కన్య పుట్టింటను, తుల సెట్టివాని ఇంట్లోను, వృశ్చికం, 

పిడుకలకుచ్చెలోను, ధనుస్సు పట్టినవానిచేతను, మకరం సము[దంలోను, 

కుంభం కుమ్మరివానియిలట్లోను, మీనం చెరువులోను. పం|డెండు రాసులున్ను 

యెక్కడివక్కడనే ఊఉండేడి”' (200) —_ అంటాడు. 

ఇక ఆనాచారం చెప్పనవసరంలేదు. శాహజీకృత శ చీపరందరము'లో 

ఇలా డఊంది- ''పూడారి;- ఓరీ పరిచారిక [భష్టుముండా కొడుక, మొన్న 

విఘ్నేశ్వరునికి అభిషేకం చేసిన యరటిపండు[ముక్క_వొక (ముక్కమన 

యేడ్చు చిన్నవాడ్రైన మహాగణప నిచేత కొంటపోయి యియ్యమం టే వోపన్న 

నీవు, మణివగాని వెంటనై తే తునకలు, నై వేద్యమైన పదార్థాలు యివన్నీ నెత్తి 

మీద పెట్టుకొనిపోయి, మణివగాసి గు త్తలంజకున్ను యిచ్చి, కొనిపోయిన 

పదార్థాలలో, కొన్ని జిల్లేడు పొదలలో వేసి పెట్టి మణివ గాని గుత్త లంజతొత్తుకు 

యిచ్చి దాని దగ్గజ పండుకో ఉండి స్నానమున్ను చేయకనే తడి బట్టతో ఒక్లు 

తుడుచుకొని తారుమారుగా విభూతి పూసుకొని వి ఘ్నేశ్వరమూరర్తికి పరిచారిక 

సేయవ స్తివి''-(146) 

ఇది ఇద్దరు పూజారులు దె గృలాడుకుం టే బయటపడిన విషయం, 

రెండో పూజారికి పైగతోట కూడా ఉంది. పొగతోట పాలనలో వినాయకుని 

పూజించడం మానేసాడు, ఇంతకంటే ఆసభమైన ఆనాచారాలు కూడా యశ్న 

గానాల్లో కనిపిస్తాయి. 

పండిత సభల్లో సైతం వాదులాడుకునే వాళ్ళు. విజయరాఘవ కల్యాణంలో 

కోనేటి దీక్షితుడీ విషయాన్నిలా చెప్పాడు. 

““సోమయాజులు:- ఆదిగాదయ్యా, నేసు సమానాకికరణ 

చేస్తే వీడు వ్యధికరణంగా కూతలు పెట్టుచున్నాడు. ఓరీ! సీ 

కొడక వృరా ? 

గా [ప్రసంగం 

fib విదా"౯నుని 
చ 
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గోవిందభట్టు:- ఓరి, నీవు నిన్నటివరకు పిళ్ళగాడి తనము చేసి నేడు 

కుళ్ళాయి పెట్టుకుంటేనే విద్వాంసుని కొడకవై తివిరా ? 

సోమయాజులు:- ఓరి, నీవు సామంతుని పాశేన నుండి కాలికి గజ్జెలు 

కట్టుకొని స్మతానికి క పైమోపులు మో స్తివే, నేడు తలపాగ చుట్ట నెత్తి కట్టుకొంచేనే 

సభలో మాట్టాడేటట్టాయెనా? 

గోవిందభట్టు: - ఓరి, నీవు నిన్నటివరకు స్మతాన పుల్హాకుల గంపలు 

మోచి మోచి దలబట్టు గట్టిందే. కాగానే కద కుళ్ళాయి నెత్రి బెట్టు కొంటివి. 

వీళ్ళిట్టా వాదులాడుకుంటుం చే-వచ: కందళిత మందహాన వదనారవిందు 

డైమన్నారు దాసభూపాలుడేమనుచున్నాడు, 

నాయని వారిమాట:- వీరి (పసంగాల కేమి, ఉన్నదే కద “(పసంగం 

సేయమంటే సిగలు పట్టుకొని తన్నులాడుదురు” 

ఆం[ధ దేశంలోని [బాహ్మణుల పరిస్థితి దాదాపు ఇటువంటి చే ఆ బినప్పటికీ 

అన్న సత్రాలుపెట్టి భోజనాలు పెట్టే దాతలు లేక పోయారు. అందుకే 

చెశపోయిన అగహావాలవల్దా ఇతర వ సనో బీకశాధారం కోల్పోయిన వాళ్ళు 

తమకు కలిగిన దౌర్భాగ్యపు స్థితికి బాధపడుతూ భగవంతుడికి విన్నవించు 

కున్నారు. ఆధునిక యుగ [పార 'ంభంలో సంఘ సంస్కరణ ధే యంతో రాయ 

బడ్డ |పవాననాల కోవలోకి వస్తాయి యక్షగానాలు, 

ఈ యుగరాజ కీయ చర్మితలో చెప్పుకున్నట్టు రొజులు, ధనవలతులు, 

ఆధికారులు అనేక మంది భార్యల్ని ఉంపుడు క త్తెల్ని, కలిగి ఉండటం (పతిష్టా 
హేతువుగా భావించారు. తమ రసికతకు చివ్నామని తలచారు. ఆటా 

పాటా తెలిసిన వేశ్యలకు రాజాస్తానాలలో చాలా గౌరవముండేది. రామభదాంబ, 

మధురవాణి, రంగాజమ్మ, క, ష్టాజమ్మ, ముద్దుపళని మొదలై నవాళ్ళు పొందిన 
సత్కారాలు ఇందుకుదాహరణలు. పూర్ణకాలంలో స్ (శ్రీనాధుడికోక ౫ కాబి షేకం 

జరిగింది-గాని నాయక రాజుల ఆస్థానంలో ఈ గౌరవం చాలామంది వేశ్యలకు 
కలిగింది. 

రంగాజమ్మ కులానికి వేశ్య ఆయినా. ఏక చారిణీ [వతం అవలంబించి 
పత్మివతగా విజయరామఘవుని ఆంత; పురకాంతల్లో చేరింది. పట్టమహిషి ఈర్ష్యతో 
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దూషిస్తూ వార్తప్ర ంపుతే రంగాజ జమ్మ పౌరుషంతో ఈ కింది పద్యం [వాసి 

పంపిందట._... 

““ఏవనితల్ మముందలప నేమిపనో ? తమరాడు వారుగా 

రో ? వలపించునేర్చెటుగరో ? తమకౌగిటిలోన నుండగా 
రావదియేమిరా ? విజయరాఘవ యంచిలుదూరిబల్మి చే 
దీవరక త్తె నైయిటుల దిసుకవచ్చితినా? తలోదరీ!'' 

చాలామంది స్త్రీలు పెద్ద పదవుల్లోకూడా ఉన్నట్టు ఆధారాలున్నాయి. రాజ్య 

వ్యవహారాల్లో (ప్రధాన పాత వహించిన రాయసాలుగా కూడా న్ర్రీలున్నారు. 

రాజగోపాలస్వామి రథోత్సవ శ్రీముఖాన్ని విజయరాఘవ నాయకుడు చెంతనున్న 

రాయసం తోయజముఖికి ఆందించాడని రాజగోపాల విలాసంలో ఊంది, రాయ 

సంపుచెలి కమ్మవక్కణం చదివినట్టు హేమాజ్ఞనాయికా స్యయంవరంలో ఉంది, 

మధురను పరిపాలించిన వారిలో న్రీలుకూడా ఉన్నారు. 

రాజాస్థానాల్లో వేశ్యలకున్న గౌరవం కవి పండితులకు లేకపోయింది 

సామాన్య స్రీ మాతం యధా తధంగానే ఊంది. కాబట్టి కొంతమంది కవుల 

'విద్వాంసులై న వి పులుగా పుట్టడం కంటే వేశ్య అయి పుడితే బాగుండేది” ఆ; 

కూడా అన్నారు. దీనికి నాయకరాజుల భోగలాలసతయే కారణం, 

ఆ(శితపక్షపాతం౨ పైనించి కిందివరకు విస్తరించింది. చివరకి సత్రాలలొ 

భోజనం పెటి అధికారికూడా ముందు తన బంధువుల్నే పిల్చి భోజనం పెడతాడు 

తిప్పా :- ఓరి మంచిగా! ఆ కుంటి (బాహ్మజ్ణి పిలుసున్నాడు. ఆ కుం! 
| ల నమన 

'బాహ్మణుడు స|త్రమధికారికి ఏమిగావలెనురా ? 

మంచి :- వాడె అధికారికి మేన పిన్నమ్మ  మనమరాలి మొగని జావ 
మరది. 

తిప్పా ః-ఓరి మంచిగా ! ఆధికారి అల్లహౌట్టి Ee ణి పిలుస్తున్నాడు 
చద ద 

ఆయు ధికారికి వాడేమి కావలెరా? 

nD న: Tas ల డ్డ క సన + $7 మంచి :-వాడే వారిపిన తం డ్కి కా? యన్న 
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రా జాస్థానాన్ని చేరుకోవడానికి సులభమైన మార్గం లేదు. అధికారులలో 

లంచగొండి తనం ఎక్కువగా ఉండేది. అవినీతి పరులైన అధికారులు (ప్రజల 

సొమ్మును ఆపహరించడాగికి ఎ మాత్రం వెనుకాడేవారు కాదు. చాలా మంది 

అడ్డుపుల్లలు se వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు, నిజానికి ఆందమైన ఆడవాళ్ళకు మా[తమే 

తేలికగా [పవేళంఆభించేది. 

శనీపురందరంలో దేవేందుని వాకిలి కావలి వాండ్లు గొల్లలు. ఇం్యదుణ్జిచూడ 

డానికిమునులు వ సే- 

కటిక :- మీరెవరు నన్నడిగేందుకు? ఎవనికొడుకులు? కానంతా సేయరు 
మీరు. మీరడిగితే చెప్పుచున్నామా? తొత్తుకొడుకుల్తారా ! యావలపొండు”'= 

ఆని ఆదలించిన వాడు రంభరాగానే “నీ కు త్రరువాయెను, నీవు లోపలికిపోవే”' 
ఆంటాడు, 

దక్షిణాం ధయగంలో అనేక (క్రియల్లో రచనలు వచ్చినా వాటిలో. 

కొన్ని మ్మాతమే నాటి రాజకీయ సామాజిక వ్యవస్థను [పతిబింబించేవి. తక్కిన 
రచనలు గతాను గతికింగా పాచీన కావ్యాల అషకరణలో వచ్చినవి, కాబట్టి 

.. వాటిని గురించి పత్యేకంగా చెప్పుకోవలసిందేమీలేదు. 

డక్షిణాం[ధ దేశంలో వచ్చిన కొన్ని [ప్రబంధాలను 'కవిత్యవేది” మోహ 
శృంగారకా వ్యాలన్నాడు. సంఘ ధర్మానికి వ్యతిరేకంగా వివాహానికి వెలుపల 

శృంగారాన్ని మోహమని, అది [పధానంగా ఉండడంచేత అహల్యాసం[కందనం, 

తారా శశాంక విజయాదులు మోహశ్ళంగార కావ్యాలని ఆయన నిర్వచించాడు. 

ఈతరగతి కావ్యాలు ఈ కాలంలో చాలా ఎక్కువగావచ్చాయి. నీతి, భోగం 

ఈ రెండింటిలో రెండవ దానికే [పాధాన్యత యిచ్చివదశయ్యిది. భోగాన్నిపొంద 

డంలో నీతిని తబించడానికి కూడా వెనుకాడరు. దక్షిణాం ధయగ భోగ 

అక్షణం సాహిత్యానికి వ్యాపించింది. స్రీవ్యామోహం పరాకాష్టవందుకున్న కాల 

మది. తమ శృంగార జీవితాన్ని గర్వంగా బయట పెట్టుకున్నారు రాజులు. కొడు 

కులే తం|డుల శ్రంగార జీవితాన్ని వర్ణించ డాన్ని ఈ కాలంలో చూడవచ్చు. 

నిజయరాఘవ నాయకుని “రఘునాధ నాయకాభ్యుదయం మన్నారుదాస్తుని 
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“విజయరాఘ వాభ్యుదయం”, ““హేమాబ్దనాయికా స్వయంవరం*” ఇందుకు 

తార్కాణాలు. ఈ పరిస్థితికి అనుగుణంగానే కావ్యాలువచ్చాయి. 

తారాశశాంక విజయము, ఆహల్యాసం|కందనం, రాధికాసాంత్వనము, 

సత్యభామా సాంత్వనము,బిల్హణీయం, యువజన హృదయానందం,రాధామాధవం 

పచ్చిశ్ళంగార కావ్యాలు. వీటిన పోలినవి ఇదే కాలంలో ఆం ధదేశంలో వచ్చినవి 

చాలా తక్కువ. కనుపర్తి అబ్బయామాత్యుని “కవి రాజ మనోరంజనం'' 

లాంటివి ఏవో ఒకటి రెండు వచ్చాయి. ఆదీ దక్షిణాం[ధ కావ్యాల |పభావం 

వల్లనే అయ్యుంటుంది. 

తెలుగుదేశంలో మహమ్మదీయ పరిపాలకులు ఉండడంవల్ల ఆస్థానాల్లోని 

కవులు చేసిన రచనల్లో స్వీయరాజుల శృంగార వర్ణనకు ఆవకాశం తక పోయండి. 

ముస్రింలలో బహుభార్యాత్వం ఉన్నప్పటికీ ఆ శృంగారాన్ని బహిరంగం చేయ 

డాన్ని వాష్ట (పోత్సహించలేదు. అచ్చ తెనుగు కావ్యాలు వచ్చాయి. దీనీకి 

ముస్తింల పాలన కారణం కావచ్చు లేదా కేవలం ఒక |పయోగం స 

దక్మిణాత్యద. హాహిత్యంలో ఠాలేదు. 

తెలుగులో 1పత్యేకంగా వచన కావ్యాల రచన దక్షిణాం[ధ యుగంలోనే 

మొదలైంది. చంపూ కావ్యాల్టోని వచనాలూ, పదకవితల్దా=టి సింహగిరి 

వచనాలూ విడిచిపెగిలే సిద్ధేశ్వర చర్మితలో కొంత భాగం, [పతాప చరి; (త, 

రాయవాచకము మొదలై నవి దక్షిణాం్య్యధయుగానికి ముందు వచ్చాయి. ఇవి 

వాడుక భాషలోనే ఉన్నాయి. వేంక టేశ్వుర వచనాల్లాంటి వాటిల్లో క కొంత 
కావ్య భాషాధోరణి కనిపిస్తుంది. దక్షిణాం ధయుగంలో కొన్ని వచన |గంథాలు 
వ్యావహారిక భాషలో వచ్చా. కాని ఎక్కువగా మధుర నాయకరాజుల 

హపోషణలోని వచన కావ్యాలు కావ్యభాషలోనే రచింపబడ్డాయి. 

నాటి రాజాస్థానాల జీవన విధానం ఎంత భోగ |ప్రధానమైందో తక్కిన 
అన్ని |ప|క్రియలు సూచించిన ట్రై యక్షగానాలు సూచిస్తాయి. వీటితో పోటీపడే మరో 

(పక్రియ పదకవిత. భక్తి పధానమైన పదకవితలో శృంగారం 

ఉందనడంలో సందేహమెమీలేదు. కొందరు "కేవలం ఫ్యంగార పడాళలే రచించారు, 
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రాజకీయ సామాజిక వ్యవస్థలు రెండింటిచేత నిరాశానిస్ఫృహలకు లోనైన 

కవులు ఆ రెండింటినీ నిరసిస్తూ ఈ కాలంలో కవిత్వం చెప్పారు. 17, 1రివ 
శ ఆాబ్బాలలో ఆం[ధదేశంలోనూ, దక్షిణంటోనూ ఉన్న రాజకీయ సామాజిక 

వ్యవస్థ చాలావరకు ఒకలాంటిదే. అంతటా చిన్న చిన్న రాజ్యాలే ఉన్నాయి. 
రాజులు, సంస్థానాధిపతులు బలహీనులు, 18వ శతాబ్దం వచ్చేటప్పటికి విదేశీ 

యముల మీద ఆధారపడి సంస్థానాలు నిలబెట్టుకోవలసిన స్థితిలో ఊన్న సంస్థానా 

థీ్ళులు, సాహిత్య పోషణచేసే తీరికనీ, ఓపికనీ పోగొట్టుకున్నారు. రాజకీయ 
ఆస్రైరతవల్ల సమాజంలో వర్ద వ్యవస్థలో కొంత సడలింపు వచ్చింది. చిన్న 

కు టాలవాళ్ళు అంతకు పూర్వ్యంలాగా వంశపారం పర్యమైన వృత్తుల్నే ఆవలంబీం 

చాల్సిన అవసరం లేకపోయింది. ముఖ్యంగా |బాహ్మణాధికకం దెబ్బతిన్నది. 

ఆఅంతవరకూ పొందుతూ ఉండిన [ప్రాధాన్యత తొలగిపోవడం, జీవనాధారానికి 

రిక (పత్యేకవృ తి లేక పోవడం, విపరీత మైన పేదరికం కవుల్లో నిరాళా నిస్పృహ 

అకు కారణమైంది. తమ దుస్థితికి కారణమైన ఆసమర్జులై న రాజుల్ని, తాము 

_భష్టమెందనుకుంటున్న సమాజాన్ని తిట్టసాగారు. అఆట్టా వచ్చిన దూషణ 

ఆఈచనలు దేశమంతటా వచ్చాయి. దక్షిణదేశంలో వచ్చిన రచనల్లో కవిచాడప్ప 

శతకం, మధురమంగా పుంశ్చలీ విలాసమన వికటకవి గోపాలయ్య వచన 

రచనా ఉన్నాయి. 

తమకు ఆశ్ర యమివ్వని రాజును ఆన్ని రకాలుగా తిట్టి పోయడం సాధా 

రణ లక్షణంగా కనిపిస్తుంది. అదే రాణి అయితే తి" పద్ధతిలోని మార్పు 
* మధురమంగా పుంశ్చలీ విలాసం'లో కనిపిస్తుంది. 

మహారాష్ట్ర రాజై న |పతాప సింహాుజ్జి దారిలో పెట్టడానికి ““కుట్టికవి 

చాంఛేశ్వరుడు “మహిష శతకం” ఆనే శ్రేషరచన చెప్పాడు. దున్నపోతు 
లాంటి వాడు రాజయ్యాడనీ, దున్నపోతుల్హాంటి రాజో ద్యోగులు చెల రేగారని 

తిట్టి పోశాడు. కవి చౌడప్ప కూడా ఆధికారులను, కరణాలనూ తిట్టాడు, 

కవి చౌడప్ప దక్షిణాం[ధ్ర యుగంలోని కవిత్వాన్నిలా సమీక్షించాడు - 

పది నీతులు, పది బూతులు, 

పది శృంగారములు గల్గుపద్య ములు, సభం 
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జది వినవాడే యధికుడు 

గదరప్పాకుందవరపు క విచౌడప్పా | 

యాచకులకు దానం చెయ్యనివారిని తిట్టిపోళాడు 

బండగులాములు యాచక 

తండంబునకివ్యలేరు తముదండించే 
మిండలకిత్తురు, ధగిడీ 

గండలు, మటీ కుందవరపు కవిచౌడప్పా ! 

ఇయ్యా, ఇప్పించంగల, 

యయ్యలకేగాని మీసమన్యులకేలా ? 

రొయ్యకులేవా బా రెడు 

కయ్యానికి కుందవరపు కవిచౌడప్పా ! 

శ్రేషచిత కావ్యాలు అంతటా వచ్చాయి. కేవలం పాండిత్య |ప్రకర్షా సూడ 

_ శాలయిన చిత కావ్యరచ నకుడా ఈకాలంలో విస్పృతంగానే జరిగింది. (పాచీన 

కవుల్లో బంధ చిత కవిత్వాలున్నాయి కాని అవి మహా కావ్యంలో ఎక్కడో ఒక 

చోట (పత్యేక సందర్భాన్ని పురస్కరించు కొని మ్మాతమే కనిపిస్తాయి. 

16వ శతాబ్దంలో పింగళి సూరన, రామరాజ భూషణుడు ద్వ్యర్థి కావ్యాలు 

(వాశారు. 16 వ శతాబ్దం తర్వాత ఆంధ దేశంలో కేవలం ద్వ్యర్థికావా్యలే కాక 

_త్యర్థి కావాచు, చతుర ర్థిక కావ్యాలు కూడా వచ్చాయి. 

గణపవరపు వెంకటకవి '*పబంధరాజ వెంక టేశ్వుర విజయ విలాసము” 

చిత, బంధ, గర్భ కవిత్వాలకు లక్ష్య్యగంథం. ఒక సీసపద్యంలో 60 రకాల 

పద్యాలని మిడ్చి చెప్పడం లాంటి (ప్రక్రియని సర్కన్ ఫీట్టలో తలమానికమని 

చెప్పవచ్చు. ఆందులోను సంస్కృత కోకా లని, వలలు, దరువులు, రేకులు 

మొదలైన తెలుగు ఛందస్సుల్ని, భాషా శ్లేషకంద పద్యాన్ని, 20 రకాల బంధా 

లున్న కంద పద్యాన్ని ఇమిడ్చి చెప్పటం ఎటువంటి వీటో పాఠకులు re 

వచ్చు. ఆమితాపవు, మధుర, చిత, వి స్తరములనే చతుక్విధ కవితలను కచింప 

గలనని ఈ కవి చెప్పుకున్నాడు. ఈ విధమైన కవిత్వానికి ఆదరణ లభించిందన 
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డానికి నాటి (పబంధ కవుల మాటల్ని ఉదాహరించవచ్చు. తారాశశాంకక ర్ర 

“చిత విస్తర మధునాశు లీలకవితల్ రచియింపగ నేర్చే” అని, 
ముద్దుపళని ““ఆశుక విత్వంబు లల్లితేనే సరా చిత్ర [పబంధముల్ చెప్పవలదె'"' 

అని, శాహజీ “సకలభూషిత సకలార్థ సంభరిత విద్వదృమర చాతురీ, 
సుధాపద త్యాగ వినోదచి[త [ప్రబంధము సంపూర్ణము” ' అని చెప్పారు. కృష్టా 
ధ్వరి, కాళకవి మొదలైన వాళ్ళు ఈ విధమైన కవిత్వం [వాసినవాళ్ళే. 

మొత్తం దక్షిణాం[ధ యుగ లక్షణాలను ఈ విధంగా సమీక్షిందు 
కోవచ్చు 

సా[మాజ్యాలు పతనమై చిన్న చిన్న రాజ్యాలు, సంస్థానాలు ఏర్పడ్డాయి, 

గందరగోళంగా ఉన్న రాజకీయ అస్తవ్యస్త పరిస్థితిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ కుంటు 
పడింది. విదేశీయుల (పవేశంతో విదేకీ పెట్టుబడి (పవేశింది, కై) స్తవ మతం 

[కమ క్రమంగా విస్తరించు కుంది. నాయక రాజులు పాతవర్ణ వ్యవస్థను అంగీక 

రించి నిలబె వే (పయత్నం చేసినా పాత విలువలు మారడం [పారంభించాయి. 

భూస్వామ్య వ్యవస్థ పతనం వైపు పురోగమించింది. ఆనేక వందల సంవత్స 

రాలుగా చెప్పుకోదగిన పరిణామం లేని రాజకీయ, సామాజిక, ఆర్థిక వ్యవస్థ 
మార్పుపొందసాగింది. తమిళ ,కన్నడ దేశాలలో వచ్చిన తెలుగుసాహిత్యం,కన్నడ, 
తమిళ సాహిత్యాలతో ఎంతవరకు (ప్రభావిత మైంది అంటే, సృష్టమైన సమా 

ధానం చెప్పడం కష్టమె. పాపులర్ సాహిత్య (ప్మకియలు యక్షగానం, 

పదకవిత్వం, వచన కావ్యం. వీటి విషయంలో మాతం కొంత 
(ప్రభావం ఉందనక తప్పదు. భక్తులు చాలా మంది రచనలు చేసినా వారి 
భక్తి సాహిత్యం దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలలో వచ్చినటువంటిది కాదు.కుల,లింగ 

భేదాల నిరాకరణ (ప్రాచీన తెలుగు కవుల్లో పాల్కురికి సోమనాధుడిలో కని 
పించినా ఈనాటి కవిత్వంలో ఆది కనిపించదు. కొలతమంది అ|బాహ్మణ 
కవులు వచ్చారు. కానివారి సంఖ్య సోదర భాషలైన తమిళ, కన్నడాలతో 
పోలిస్తే చాలా అల్పమే. శుగా క్రై) స్తవ, మహమ్మదీయ కవులు ఈ భామల్లో 
కనిపిస్తారు. తెలుగులో ఒకటి అరాకంపె కనిపించరు. స్రీలు చాలామంది 
క విత్వం చెప్పారు. లలిత కళలు నేర్చుకోవడంలో వేశ్యలకు, రాజకుటుంబాల 
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లోని స్త్రీలకు మా(తమే ఎక్కువ అవకాశం ఉండేది. అట వాటలు తెలిసిన 

వేళకలకు కనకాభిషేకాలు జరిగాయి, రాజాస్థానాల్లో గౌరవాలు పొందిన ఈ స్త్రీలు 

ఏ విధంగానూ ఉత్తర దేశపు భక్తురాండతో పోలరు ఊఉ త్తరదేశంలో స్త్రి 
పురుష భేదం లేదన్న వాళ్ళ అభ్మిపాయ స్త్రీకి పురుషునితో సమంగా సమాజంలో 

స్రానాన్నివ్వడానికి చేసిన [పయత్నంలో భాగంగా కనిపిస్తుంది. కాని దక్షి 
"భొంథయగ తెలుగు రచయ్యితులు మాతం రాజు భోగ వస్తువులుగా మ్మాతమే 

గోచరిసారు. ఆర్థిక సామాజిక రంగాల్లో ఎంతో మార్పు వచ్చినా రాజాస్థా నాలను 

అంటిపెట్టుకుని ఉన్న సే ఆ మార్పులు (పతివింబించవు. తక్కిన కవులు 

పూర్తి "రగా. వ్యకు కులు, సమాజంతో సంబంధంకంటె దెవుడిపె భక్తి 

భావమే వీళ్ళలో. ఎక్కువ, అందువల్ల సమకాలీన సమాజం మొతాన్ని ఈ 
సాహిత్యంలో దర్శిద్దామం టే కుదరనిపని. అందుకే ఆ కాలపు పరిస్థితుల 

(ప్రభావం సాహిత్యం'పె పే ఎంత ఉందో ఆ కొంతనే, చూపించడానికి వీలుంటుంది. 

వ్యావహారిక భాషను విస్త్రృతంగా వాడడం, పాపులర్ సాహిత్యంగా 

యక్షగానాలు, వచన (గంథాలు రావడం ఆధునిక సాహిత్య లక్షణాలఛాయలు 

ష్. యుగంలోనే పడ్డాయనడానికి నిదర్శనం. 

ఆధార (గంథాలు 

ks Antonova, K, Bongard-Levin, అఆ, Kotovsky G. 

1919. History of India-2 Parts, Moscow. 

2. Salatore. 1984. Social and Political life in the 

Vijayanagara Empire. 2 Volumes, Madras. 

8,  Satyanarayana lyer. History of the Nayakas of 

Madhura. Madras. 

4, Sreenivasan, M.N. 1972. Social Change in Modern 

India. New Delhi. 

6. Vridhagirisan. The Nayakas of Tanjore. Madras. 

6, తెలుగు భాషా సమితి. విజ్ఞాన సర్వస్వము. శి, 4 సంపుటాలు. ఇతర 

తెలుగు సాహిత్య చరిత .. గంథాలు, కన్నడ, తమిళ సాహిత్య 

గంథాలు, దక్షిణాం[ధ వాజ్మయయుగం నాటి రచనలు. 

13) 



తెలుగు శతకాలు (8. శ 1700-1850) 

రాజకీయ సామాజిక భూమిక 
-డి. చంద్రశేఖర రెడ్డి 

భారత దేళ చర్మితలో 15వ శతాబ్దం చాలా ముఖ్యమైంది. కొన్ని శతాబ్ల్హా 

లుగా మారకుండా స్థిరపడిన రాజకీయ సామాజిక వ్యవస్థ ఈ శతాబ్దంలో 

పవాత్మకమైన మార్పును పొందింది. 1707లో జొరంగజేబు మరణించాడు, 

ఢిల్రీ సింహాసనం కోసం వారసుల మధ్య పోరాటం సాగింది. బహదూర్ షా 
సింహాసన మెక్కాడు. సయ్యదు సోదరుల కుతం[తాలవల్ల వెంట వెంటనే రాజులు 

మారారు. ఈ మొగలాయీ చ|కవర్తులు పర్షియన్, ఆప్షన్ దండయాతలను 

ఎడతెరిపి లేకుండా ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది. మొదట పర్షియన్ చ[కవదర్తి 

నాదిర్షా, ఆ తర్వాత అహ్హైాన్షా అహ్మద్ షా అబ్దాలీ దండె త్రి వచ్చారు. అబ్దాలీ 

1750-60 మధ్య ఢిల్రీమైకి ర్ సార్హ దండె త్తి వచ్చాడు. బందబహదూర్ నాయ 

కత్వంలో సిక్కులు తిరుగుబాటు చేశారు. మధ్య భారతంలో ఆధిక భాగాన్ని 

అప్పటికే మహారాష్ట్ర లాక్రమించు కున్నారు. పీష్వా బాజీరావు ఢిల్రీని ఆక 

మించుకుంటే మొత్తం భారతదేశం మహారాష్ట్రల ఆధికారంలోకి వస్తుందని. 

భావించి ఢిల్లీపై కి దృష్టి సారించాడు. ఈ ప్రయత్నంలో ఢిల్లీ మీదికి దండె త్తి 
వచ్చిన అహ్మద్ షా అద్దాలతో 1761లో పానిపట్టువద్ద జరిగిన యుద్ధంలో 
మహారామ్రలు చిత్తుగా ఓడిపోయారు. 

ఢిల్లీ సుల్తాను (పతినిధీగా హైదరాబాదులో పరిపాలన సాగిస్తున్న 

నిజాముల్ ముల్క్. తీరగ బడీ స్వతం తుడయ్యాడు. 17వ శతాబ్దం పారంభం 

నాటికే సామంత రాజుల దయాధర్మాల మీద నిలబడ్డ విజయనగర సా(మాజ్యం 

1742 నాటికి పతన మయింది. 1687 నాటికి గోల్కొండ కుతుద్దాహీలు పడి 

పోయారు. అంతకుముందే తంజావూరు నాయక రాజ్యం తకకకనం. 1789 క 

మధుర నాయక రాజ్యం కూడా అదృశ్య మయింది. తంజావూరులో మహో 
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_ రాష్ట్ర్రలు, ఆర్కాటులో నవాబులు, మైసూరులో ఒడ షర్టు, ఆంధ్ర దేశంలో 
నిజాములు పరిపాలిస్తున్నారు. కాని వీటిలో ఏ ఒక్క రాజ్యమూ స్థిరంగా లేదు. 

అన్నిచోట్లా వారసత్వ వివాదాలు తలయెతాయి సామంతరాజులు, _ పాలెగాళ్ళు 

స్వతంతత వహించారు. 

17వ శ తాబ్దం పారంభంలోనే యూరోపి యన వర్తకుల ముఠాలు 

దేశంలో అడుగు పెట్టాయి. తమ తమ (పభుత్వాల మద్దతుతో ఈ వర్తక 

సంఘాలు త్వరిత గతిని వ్యాపించాయి, (బిటిషు ఈస్టు ఇండియా కంపెనీ 

(బిటీషు (పభుత్వం నుంచి అనేక అధికారాల్ని పొందింది. 1657,61 ఛార్జర్లు 
ఈస్టిండియా కంపెనీ యుద్ధం (పకటించడానికి, శాంతి ఒడంబడికలు చేసుకోవ 

డానికీ అధికారమిస్తే, 1686 ఛార్జర్. సౌంతంగా నాణాలు ము దించుకోడానికి, 

న్యాయ విచారణ జరపడానికి, సౌంత సైన్యాన్ని కలిగి ఉండడానికీ (బ్రిటీషు 
[పభుత్వం అధికారమిచ్చింది. మొగల్ చక్రవర్తులు, బెంగాల్ నవాబులు తదితరులు 

తమ అవసరాలకు కంపెనీ వనరుల్ని ఉపయోగించుకున్నారు. దానికి పతి 

ఫలంగా కంపెనీకి రాయితీలు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. చాలా వేగంగా పెరుగుతూన్న 

కరొపెనీ (ప్రభావాన్ని తగ్గించడానికి ఢిల్లీ సులానులు, బెంగాల్ నవాబులు చేసిన 
[పయత్నాలు ఘోరంగా విఫలమయ్యాయి. కం పెసీవాళ్లు మ[దాసులో సెయింట్ 

జార్జి కోటను, కలకతాల్మో ఫోర్ట్ విలియమ్ కోటను కట్టుకున్నారు. కలకత్తా చుట్టు 

పక్కల మూడు |గామాలకు కం పెనీని జమీందారుగా గు ర్రించవలసి వచ్చింది. 

1717లో ఫారూక్ షియర్ కంపెసికి మరో $5 [గామాలను ఇచ్చొడు. కంపెనీ 

ఏడాదికి 8,000 రూ॥లు మొగల్ ఖజానాకి చెల్లించే షరతుమీద వారి సరకుల 

మీద కష్టమ్స్ సుంకం రద్దు చేయబడింది. కంపెనీ ఆదాయం, ఆదాయంతో పాటు 

అధికారం విపరీతంగా పెరగసాగింది. 

అయినా భారత దేశంలో వలసరాజ్యం స్థాపించుకోడానికి మొదట [ప్రయ 

త్నించింది ఇంగ్లీషవాళ్ళు కాదు; (ఫెంచివాళ్ళు. స్వదేశీరాజుల వారసత్వ 

వివాదాల్లో తలదూర్చి వలస రా జ్యస్థా పనకు (ప్రయత్నించారు. తమకు (పత 

రులుగా "ఉన్న ఇంగ్లీషు వాళ్ళను తరిమీ వెయ్యడానికి మదాసులోని సెయింట్ 

శారి 8 కోటను పట్టుకున్నారు కూడా. కాని _ఖంచి కంపెసి ఆధికారులు, సైన్యాధి 

కారుల మధ్య పరస్పర స్పర్థ కారణంగా _ఫెంచివాళ్ళు (పారంభంలో సాధించిన 
అ 
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విజయాలను తొందరలోనే కోల్పోయారు. వాళ్ళు మొదట జోక్యం కల్పించు. 

కున్న రాజ్యవివాదాలు రెండు. ఒకటి హైదరాబాదు, రెండు ఆర్కాటు. 
హైదరాబాదులో తమ అనుకూలుణ్ణి సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్ట గలిగారు. 

ఆర్కాటు సింహాసనం కోసం (ఫెంచివాళ్ళు సమర్థించిన చందాసా హైట్ మధ్య 

లోనే చనిపోవడంతో Initiative కోల్పోయారు. మద్రాసులో ఇంగ్లీషు 

వాళ్ళతో పోరాటానికి హౌదరాబాదులో ఉన్న బుస్ఫీని సహాయంగా 'పిల్బు 

కోవడంతో ప్రాదాబాదు నవాబు ఇంగ్లీషు వాళ్ళ పక్షంలో చేరిపోయాడు. 

యూరపులో ఉంగ్లాండు, [ఫాన్స్ల మధ్య జరిగిన యుద్ధాలు, ఒడంబడికలు. 

వ్యాపారాన్ని అభివృద్ధి చేసుకోవడంలో వెనకబడటం, _వెంచి అధికారుల మధ్య 
వైరుధ్యాలు ఇవన్నీ | ఫెంచివారి పతనానికి కారణాలయ్యాయి. తమ వైఫల్యానికి. 
5649680148 గా డూ పేని, లా బోర్జొనే ని (ఫెంచి [పభుత్వం శికష్షించింది. 

1757లో బెంగాల్ (బిటిషువాళ్ళ అధీనం అయింది. 1759 కి 

హైదరాబాదు నవాబు ఇంగ్లీషువాళ్ళ చేతిలోకి వచ్చాడు. 1766 లో పౌాదరాబాదు 
నిజాం గుంటూరు, కొండవీడు, ఏలూరు, రాజమండ్రి, (శ్రీకాకుళం పరగణాలను 

ఇంగ్లీషు వారికి కౌలు కిచ్చాడు. నిజాంకు అవసరమైనప్పుడు సహాయంగా 
కంపెనీ వారు సైన్యాలను పంపించేటట్లూ, అటువంటి ఆవసరం రాని సంవత్స 
రాలలో ఏడాదికి 9 లక్షల రూపాయలు కౌలు పకంగా చెల్లిఖచేటట్టూ డిడంబడిక 

జరిగింది. మచిలీ పట్నంలోని కంపెనీవారి దుబాపీ కాం[డేగుల జోగి పంతులు 
ఈ ఒడంబడికను కుదిర్చాడు, 

18 వ శతాబ్దం చివరికి [బిటిషు ఈ స్టిండియా కంపెసీ కొత్త భూభాగా 
లను ఆకమించుకునే కార్యక్రమాన్ని కొంత నిలిపి, ఆక్రమించుకున్న 
[పాంతంలో ఆధికారాన్ని సీరం చేసుకునే (పయత్నాన్ని [పారంఖించింది. 
స్వతంత్ర రాజ్యాలమిద తమ ప్రభావాన్ని పెంచుకోవడానికి (ప్రయత్నం 
మొదలు పెట్టింది. తమతో సంబంధాలు పెట్టుకునే (ఆంటే తమ రక్షణను, 
సహాయాన్ని ఆశించే) స్వతం| త రాజ్యాలతో ఓడంబడికలు చేసుకుంది. ఈ 
ఓడంబడికల వల్ద ఆ రాజ్యాలు విదేశీ వ్యవహారాల్లో అంతటా కంపెనీ ద్వారానే. 
వ్యవహరించవలసీ ఉంటుంది. ముఖ్యంగా (తెంచి జాతీయులకు ఊఉద్యోగాలివ్వడం 
గాని, వారితో వ్యాపారం చేయడం కాని చేయకూడదు, కంపెనీ సహాయంగా 
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పంపే సైన్యాల ఖర్చును ఆ రాజ్యాలే భరించాలి. అవసరమైతే ఆ “సెన్యాలు 

స్వయంగా పన్నులు వసూలు చేసుకునే హక్కును కలిగిఉంటాయి. స్వదేశీ 

రాజ్యాలకు కం పెసీ సైన్యాల అవసరం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది కాబట్టి వాటిని 

భరించే సాధనం లేక కంపెనీకి కొత్త భూభాగాలను దఖలు పరచుకోవలసి 

రావడం సహజ పరిణామమే. స్వదేశీ రాజ్యాలు [కమ(క్రమంగా అప్పుల పాలై, 

ఆర్థికంగా చితికిపోయింతర్వాత “దుష్పరిపాలన' అన్న నెపంతో కంపెనీ వాటిని 

లాగివేసుకుంది. 

ఈ విధంగా కంపెనీ స్వాదీనపరచుకున్న భూభాగాలనీ, కౌలుకు తీసు 

కున్న భూభాగాలసీ తమ స్నేహితులకు మళ్ళీ కౌలు కిచ్చింది. ఇట్టా కౌలుకు 

తీసుకున్నవాళ్ళలో ఇంగ్లీషవాళ్ళకూ, నిజాముకూ ఒప్పందం కుదిర్చిన జోగి 

పంతులు కూడా ఉన్నాడు. ఈ పద్ధతి 1769లో రద్దయి వేలంవేసే పద్దతి 

(పొరంభ మయింది. ఈ వేలం మూడేళ్ళ కొకసారి జరిగేది. 

1802లో శాళ్వత కర నిర్ణయ పద్ధతి (26౯9209200 Revenue 

Settlement) వచ్చింది. సంవత్సరానికి ఇంత ఆని ఒక్కాక్క- సంస్థానం 

కట్టవలసిన పేష). షు నిర్ణయించబడింది. సంస్థానాధీశుల సెన్యాలను Bisbasd 

చేశారు. పాత ఉరకాలు జమీందారీలను అం చేశారు. పడమటి సంస్థానా 

లలో ఆమరకం పద్ధతిని రద్దుచేసి సైనిక దళాలను తొలగించే శారు. దాంతో 

అవి కూడా ఉతర “సర్కారుల్లోని బహీఠదోరీల స్థాయికి వచ్చాయి. ఈ పాలె 

గాళ్లు ఆంతకుముందు సెన్యపోషణకోనం ఖర్చు సైకో ఉండిన డబ్బును కూడా 

లెక్క గట్టి కంపెనీకి చెల్లించే ఏర్పాటు చేశారు. తెలంగాణాలోని సంస్థానాలు 

మాతం పూర్వ్యంలాగే షాక కప్పంక క్లే ఆధీన రాజ్యాలుగా జతసోయాలు! 

రాజకీయ పరిస్థితులిట్లాఉం టె ఆర్థిక పరిస్థితులెట్టా ఉన్నాయో చూద్దాం. 

అనేక శతాబ్దాలుగా (దాదాపు 6వ శీతలం నుంచి కావచ్చు) క 

(Stagnant) గా ఉన్న భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థలో కూడా విశేషమైన 

మార్పులు సంభవించాయి. మనది స్వయం సమృద్ధ మైన గామీణ వ్యవస్థ. ఈ 

వ్యవస్థకు రై రెతు వెన్నెముక. (గామ (పజలకు కావలసిన అన్ని ముడి పదార్దా 

లను రై తే ఉత్పత్తి చేస్తాడు. కమ్మరి, కుమ్మరి, సాలె మొదలైన వృత్తి పనుల 
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వాళ్ళ అవసరమైన సాధనాలను తయారు చేస్తారు. ఏ వస్తువు కోసమూ: 
(గామస్తుడు మరో (గ్రామానికిగాని, పట్టణానికిగాని పోవలసిన అవసరం లేదు. 
అధిక జనాభా ఉన్న కొన్ని పట్టణాలు ఉండేవి. ఈ పట్టణాల [ప్రజలు ఆహార 

ధాన్యాలు మొ॥ అన్నింటి విషయంలోనూ [గామాల మీడే ఆధారపడి ఉంటారు. 

రైతుకు తన సరుకులు అమ్ముకోవడానికి తన [గామం (10621) కాక ఉన్న 
మరో ఆవకాశం దగ్గరలో ఉన్న పట్టణం. పట్టణ [పజల కొనుగోలు శ క్తి. 

రైతులు చెల్లించే సన్నుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. రైతులు కట్టై పన్నులు. 

పట్టణ |పజలకు, వాళ్ళు వస్తువులను కొనుక్కోవడం ద్వారా అది మళ్ళీ రైతు 

లకూ తిరుగుతూ ఊండేది. రెతు తన అ ధర పెంచితే స 

పన్నులు కూడా పెరిగేవి న 

17వ శతాబ్దంలో ఈ పరిస్థితి కొంత మారింది. ఉదాహరణకు, 

1680-82 లో జ తర్వాత ధాన్యం ధఠలు విపరీతంగా పెరిగిపోవడంవల్ల 

గుజరాతులోని రైతులు పత్రి పంటను మానివేసి ఆహార పంటలే వేశారు. 

దీనివల్ల గామీణ ఆర్థిక వ్యవస్థలో Balance దెబ్బతిన్నది. యూరోపియన్ 

వాణిజ్య సంస్థల (_సవేశంవల్ల ఇది మరింత ఎక్కువయింది. ఇంతకుముందు 

దేశంలోని పట్టణాలు మ్నాతమే మనకు వాణిజ్య కేం[దాలు కాగా ఇప్పుడు: 

విదేశాల్లోని పట్టణాలు కూడా కేందాలయ్యాయి. మొదట్లో ఇం గ్లీమవాళ్టు 

జెంగాల్లో బట్టలు నేయించి తమ దేశంలో అమ్మి డబ్బు చేసుకున్నారు: 

తర్వాత ఇక్కడ నూలు కొని తమ దేశంలో నేయించి మన దగ్గర అమ్మడం 

మొదలు పెట్టారు. మన ముడిసరుకులను కొని తయారయిన వస్తువులను మనకు 

అమ్మడంతో మన దేశంలోని వృత్తికారుల వృత్తులు దెబ్బతిన్నాయి. మనం 
పెట్టుబడిదారీ సమాజంలో అడుగు పెట్టాం. [ద్రవ్య సంబంధాలు పెరిగాయి. 

మొదట ఆంగ్లేయులు స్వదేశీ సంస్థానా ధిపతులను జయించిన సందర్భంలో 

వీలై నంతవరకు దోచుకున్నారు. దోచుకున్న సంపదను స్వదేశానికి తరలించారు. 
ఇది అంతకుపూర్వానికీ ఆప్పటికీ ఊన్న మరోభేదం. ముస్టిములు దేశాన్ని. 
జయించినా ఇక్కడ స్థిరపడిపోయారు కాబట్టి సంపద దేశంలోనే ఉంది. ఇంగ్లీషు 

వాళ్ళు ఇక్కడినుంచి సంపదను సందేశానికి చెర వేయడంవల్ల దేశం మరింత 

బీదదమిుండి. ఇది మొదటి దళ. రెండోదశలో తమ అధికారం స్థిరపడిం 
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తర్వాత పన్నులద్వారా సాధ్యమైనంత ధనాన్ని సేకరించి తరలించారు. ఇంతకు 

పూర్వం పన్నులద్వారా రైతులు చెల్లించిన ధనం, ఉత్పత్తుల అమ్మకంద్వారా 
తిరిగి రైతుకు చేరేది. ఇప్పుడు ఆది తగ్గిపోయింది. శాశ్వతకర' నిర్ణయం 
(Permanant Revenue Settlement) వల్ల పన్నులు స్థిరంగా నిర్ణయిం 

చడం జరిగింది. ఆంతకుముందు పన్నుల విధానం సమయానుకూలం 

(Flexible) ఉండేది. ఎందుకంటే రైతుల ఆదాయం స్థిరంకాదు కాబట్టి. 

ఆతివృస్టి, అనావృష్టి వంటి (పకృతి బీభత్సాలూ, అప్పుడప్పుడూ 
ధిరలు పడిపోవటాలూ సర్వ సాధారణం కాబట్టి చాలాసార్హు పన్ను మినహాయింపు 

(Tax exemption) ఇవ్వవలసి వచ్చేది. ఇప్పుడు కొతగా (పవేశ పెట్టిన 

పన్నుల విధానం వల్ల పూర్వపు భూస్వామ్య వ్యవస్థలో కంచె రైతుల పరిస్థితి 

ఘోరంగా పరిణమించింది. దేశంలోని పెద్ద వ్యాపారులు దళారులు, 

ఏజెంట్లు ఆయ్యారు. 

ఇక మన సంస్థానాలూ, సంస్థానాధిపతుల సంగతి ఏమిటి ? కంపెని 

(పభుత్వం సంస్థానాధిపతుల 'సెన్యాలను తొలగించేటప్పటికి మన సంస్థానాధిశులు 

కోరలు పీకిన పాములయ్యారు. 1794 పద్మనాభ యుద్ధం తర్వాత అప్పటివరకూ 

చాలా బలంగా ఉండిన విజయనగర సంస్థానం కూడా కూలబడింది. కంపెనీ 

విధించిన పేషృ_ష కట్టలేక అప్పులపాలయిన సంస్థానాలెన్నో. పెగా ఈ 

సంస్థానాలు అప్పుచేసింది ఇంగ్రీష, ముస్టిము ఆధికారులవద్ద,.. బాకీలు పెరిగి 

సమయానికి అప్పుతీర్చలేని పరిస్థితివస్తే ఈ అధికారులు (గ్రామాల) సంస్థానాల 
మీదపడి దోచుకున్నారు. ఈ పరిస్థితిని భరించలేక అప్పుడప్పుడూ కొన్ని 
సంస్థానాలు మొదట్లో తిరగబడ్డాయి. కాని క్యతువుల బలాధిక్యత (56967101 

Military force) ముందు. నిలబడలేక పోయాయి. వంశపారంపర్యంగా 

సంస్థానాధీశులయినవారు కొందరైతే, సంస్థానాలను కౌలుకు తీసుకున్న వాళ్ళు 

మరికొందరు. కొంచెం డబ్బుఉంటే సంస్థానాధిపతి కావడానికి క్షణం పట్టదు. 

సంస్థానాధిపతులు కంపెనీవారికి పన్ను వసూలుచేసిపెట్టే రెవిన్యూ ఆవీసర్హ 

స్థాయికీ వచ్చారు. 

కంపెనీకి చెల్లించే పేష్యు మలో ఎటువంటి లోపమూ రావడానికి వీల్లేదు. 

కాబట్టి సంస్థానా ఛెపతులు దయాకహితంగా పన్నులు వసూలు చేశారు, ఆ[గహో 
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రాయలకు అంతకుముందున్న పరిహారాలు పొయ్యాయి.ప పన్నులు సరిగా కట్టకపోతే 

అగ్రహారాలు లాక్కున్నారు.డబ్బుకు సంబంధించిన లావాదేఏలతోనే తీరక దొరకని 

సంస్థానాధిపతులు వారసత్వ వివాదాలతో కోర్టులచుట్టూ తిరుగవలసి రావడంతో 

మరింత ఇబ్బందుల్లో పడ్డారు. పతిత. ఈ తక కూన దారా ఈ 

వారసత్వవివాదాల తేలిగ్గా తేలిపోయేవి. ఇప్పుడు కోర్టుల్లో సంవత్సరాల 
తరబడి వ్యాజ్యాలు సాగడం, వకీళ్ళ ఫీజుల కే సంస్థానం అం చాలక 

పోవడాలతో కవులు, పండితులు, [బాహ్మణులు, అ|గహారాలు, దేవాలయాలు 

వీటి సంగతి పట్టించుకొనే నాథుడు లేకపోయాడు. పైగా జమీందారీలను 
కౌలుకు తీసుకోవడం డబ్బు సంపాదన కే అయితే వీటికి డబ్బెవడు ధారపోసాడు? 
ఎక్కడన్నా ఒక దాత ఊంటే వాడి దృష్టిని మరల్చడానికి సవాలక్షమంది 

ఆధికారులు, 

ఈ పరిస్థితుల్లో వచ్చిన శతక సాహిత్యం ఎటువంటిది ? శతకం 

నిర్మాణ వర్ణన (Structural description) ఇవ్వడం ఇక్కడ అనవసరం. 

తెలుగులో శతకం |ప్రారంభం కావడానికి పూర్వమే ఇరుగుపొరుగు భాషల్లో 
శతకాలున్నాయి. తెలుగు సాహిత్యంలో బలమైన ఆత్మాభివ్య క్రి సాధనంగా 

శతకం తయారయిందని మాతం చెప్పక తప్పదు. పైన చెప్పిన పరిస్థితుల్లో 

ఆనేక బాధలకు గురయిన కవులు శతకాల్లో తమ బాధల్ని వెళ్ళబోసుకున్నారు. 

ఆ బాధలకు కారణమైన వ్యక్తుల్నీ వ్యవస్థనూ ఇష్టంవచ్చినట్టు తిట్టిపోశారు. 
ఈ కాలంలో వచ్చిన శతక సాహిత్యంలో రండు స్పష్టమైన ధోరణుల కన్ని 

సాయి. టి వ్యవస్థ, వ్యక్తులు కారణంగా బాధపడి నిరాశానిసృహలకు 
లోనైన క్ ధోరణి. రెండు గతానుగతికంగా పాత పద్దతిలో సాగిన రచనా 
ధోరణి. 

మొదటి పద్ధతిలో వచ్చిన రచనలు కవుల్లోని అసంతృ ప్రిని (పతివిం 
బిసాయి. ర్ం అసంత్భ పి రిక క మపద్ధతికి చెందిన ఉద్యమరూ పాన్ని ధరించ 

లేదు. వ్య క్రి అసంతళ్ళ ప్రిగానే మిగిలిపోయింది. క్రమబద్ధమూ, సుసంఘటి 

తమూ కాకపోవడాన ఇవ ఏమీ సాధించలేకపోమిుంది. ఈ అసంతృ పికి, 

నిరాశా నిస్సృహలకు కారణమైన వ్యక్తుల్నీ, వ్యవస్థలో వచ్చిన మార్భుల్ని 
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మా్యతమే ఈ కవులు దూషించారు తప్ప వాటికి మూలమైన హెతువుల్ని విచా 

రించడానిక్కాని, పరిష్కారాన్ని సూచించడానిక్కానీ | పయత్నించలేదు. 

ఆనాడు కోస్తా జిల్లాలోనూ, రాయలసీమలోనూ ఊన్న సంస్థానాధీనల 

పరిస్థితిని ఇంతకుముందే చూళకాం. రాజకీయంగా ఆస్వతం్యతులూ, రక్షణ 
పరంగా ఆఅసమర్జులూ, ఆర్థికంగా దివాలాకోరులూ అయి కేవలం సుంకర్త స్థాయికి 

చేరుకొన్న ఈ సంస్థానాధిపతులు ఏవిధంగానూ పజల శ్నేమాన్ని చూడడానికి 
పనికి రాని వాళ్శ్ళయ్యారు. పన్నుల విషయంలో, ఆగహారాల విషయంలో, 

అగవర్ణాల విషయంలో ఆంతకుముందుండిన రాయితీలు రద్దయ్యాయి. వాటిని 

కాపాడలేకపోయినందుకు కవులు సంస్థానాధీశ్వరుల్ని ఎన్ని తిట్టాలో ఆన్ని 

తిట్టారు. 

కట్టవలసిన పన్ను కట్టలేక పోవడంచేత దివానుల సలహామీద తన ఆగ 

హారాన్ని లాక్కున్న నదే సంస్థానాధీశుడు గోపాలక్కాష్ట యాచేందుణ్ణీ 

శారూలావారంతో వచ్చి చంపమని wee పార్గిస్తూ విక్కి.రాల రంగాచార్యులు 
ఎ ల్ ఛి 

కార్లూల శతకం చెప్పాడు. 

కాలా! కంఠగతాసువున్ చన హతుంగావింపవే రాజగో 

పాలున్ వేంకటగిర్యధీశ్వరుని వి పకేతబాధాకరున్ 

శూలి (దవ్యవరున్ సమాదృత మహాశుంఠాపా వేగంబ కొ 

ర్టూలాకారము దాల్చి సాధుజన సంతోవమ్ము వర్థిల్రగన్ . 

ఏమయ్యా ! ఇటాగేనా తి ద్రేది అని ఆడుగుతారేమోవని ఈ విధంగా 

సమాధానం కూడా చెప్పాడు- 

ఏ సీ రాజును దిట్టినాననుచు నన్నె గ్షమియు; బల్బాకం 

డో నిష్టా గరిష్టులార! వీడు మహిపై నున్నంత కాలంబు నే 

మైనన్ విపుల బాధ తీరదు గదా!.....*9౭౭ 

ఆకిదం సూరకవి రాజును గంగి రెద్దుతో పోల్చాడు రామలింగేశ శతకంలో = 
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కడు వింతయగు స్థూలకాయంబు గలుగుట 

చ్మితభూషాంబరస్థితి నలరుట 

తూర్యనాదంబులతో జనుదెంచుట 

వాలవ్యజనసమవా ప్తి గనుట 

శృంగచవేతోద్దతి జేరరాకుండు ఓట 

చూపరుల్ పదుగురు చుట్టికొనుట 

స్వనియంతృ వాద్యంబు విని తలయూచుట 

మౌనము[ద వహించు మతము గనుట 

గంగి రెద్దునకు మూర్భ భూకాంతునకును 

భేదమించుక యును గానిపించ దట్టి 

[ప్రభుని వేడిన సత్కవి పదవి చెడదె...... 

మరో ఆడుగు ముందుకువేసి___ 

పదుగురు కోతివెంబడి సంచరింపరే 

వాహకుల్రరె శవంబునకును 

గంగిరెద్దుకు లేవె ఘనతూర్యరావముల్ 
కలిమి గల్లదె వార కామినులకు 

పులి గోవు జంపి నక్కల బోషింపదె 

స్థూలకాయము లెదె దున్న లకును 

పుప్పిపంటికి లేదే పుట్టంబు జుట్టుట 

వేణుధరుం డెద్దు వెంటరాడె 

న్యాయ పద్ధతి నడువని యవనిపతికి 

నెన్ని చిన్నెలు గలిగిన నెందుకొరకు...... 

తన పొట్టక్తై పజల గలచు దురితరతుడు వాడొక్క రాజా! "పెను 
తరాజు గాక! -ఆంటాడు కూచిమంచి తిమ్మకవి కుక్కుటేశ్వర శతకంలో. 

కవులకు దానాలివ్వని సంస్థానాధీవల్ని అతిదారుణంగా దూషించిన 
కవులున్నారు. హీన [ప్రభువులు కవులకు వీటి ఘోటక వీటకాదు లియ్యక ఎట్టా 
చుట్టూతిప్పుకొంటారో తన భ క్త మందారశతకంలో చెవాడు కూచిమంచి 
జగ్గక వి. 
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గడియల్ రెండిక సెచిరా,. వెకుకరా కాసంత చేపండి రా 

విడిదింటం గడె సేద దీర్చుకునిరా , వేగంబె భోంచేసిరా 

యెడ పొద్దప్పుడు రమ్మటంచు సుక విన్ హీన ప్రభుండీ గతిన్ 

మడతల్ పల్కుచు దప్పు గాసిడక రామా! భ క్రమందారమా! 

జగ్గకవి తిట్టు తి ర్త కావు తక్కిన వాళ్ళతో పోలిస్తే. ఉదాహరణకు 

మరో కవి. 

వయసు తీరిన కాంత వషోజముల భంగి 

సంగమంబై న శీశ్నంబు కరణి 

గర్భిణియగు వారక్షోంత యుండెడి తీరు 

పాండు రోగి ముఖంబు భంగి, ముసలి 

యెద్దు ముడ్డిని పేడ యెళ్ళొచ్చు కైవడి 

ఈన బోయిన గాడ్డె యోని కరణి 

అగ్గి దాకిన వాని యండాల పోలిక, 

మగడు పోయిన లేమ పగిది, లుబ్లు 

యాచకుల. జూచి తల ([వేలవేసి పెద్ద 

a Sr క అ 

ఆని విజృంభించి బండబూతులు తిట్టాడు. దాన లలనా గౌరవాదరాలు 

ల  భించలేదన్న కసి ఆటువంటిది. 

పూర్వం లాగా వంశపారంపరగ్గంగా వచ్చిన సంస్థానాధిపతులు గాక, 

సంస్థానాల్ని కౌలుకి చ్చే పద్దతివర్ణి కొతగా కొంతమంది సంస్థానాధిపతు 

లయ్యారు. ఏదోవిధంగా ష్ ప పం దా.తో ఒక సంస్థానాన్ని కౌలుకు 

తీసుకొని సంస్థానాధీశుడని పి ంచుకోవచ్చు. ఈ విధంగా సంస్తానాధిపతులయిన 

వాళ్ళను గురించిన పశంస రకూడా ఎక్కువే. 

వ వఠరిచొంగములు మోసి, బడవాతనము జేసి 

పర్టెకూటము జెప్పపసుల గాచి 
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హీన వృత్తిని బిచ్చమె త్రి గోడలు దాటి 
ముద్దకూళకు బోయి మొత్తుల బడీ 

విస్తళ్ళు గుట్టి, కోవెల నంబివాకిట గసవూడ్చి 

తం కాళ్ళుపిసీకి 

కన్నతొత్తుల తమ్మ కళ్ళెత్తి గతిచెడి. 

ఆలుబిడ్డల పరులంట జేసి 

నట్టి దేబెకు సిరిగల్లెనేని వాడు కవి 

వరులదూరు బంధువర్గములగేరు 

పరుని పని మీరు నొకరిని చెలుపగోరు. .. 

ఆంటాడు వేణుగోపాల శతక కర్ర పోలి పెద్ది వేంకటరాయ కవి. 

అంగడంగడ బిచ్చమడిగి వేసాల్ వేసి 

జాబులు దెచ్చి పెజార్డు బట్టి...... 

ఇంకా ఏమేమో చేసి [పభువులయ్యారట. 

కలిపురుష (పతీకాశులై దగుమోట 

పవల గాపరులు భూపతులై రి 

చెడుగు కొంటెల కెల్ల బొడమిన గడుతొత్తు. 
కొడుకులు దొరలైరి గురుతు దనర, +... 

అని విమర్శించాడు శ్రీ మదన గోపాల కళతకక ర్ర వంకాయలఫాటి .వేంక్షట 

నీచుల్ భూపతులై రి, వారి కడ దుర్నీతుల్చురాచారులే 
వాచాలత్వము గాంచి మించిరి,,.... 

అన్నాడు. (శ్రీకృష్ణ శతకకారుడు ముండు బై. వేంకట కృష్ణమాచార్యుడు. 

ఈ సంస్థానాధీశ్యరులకు తగిన ధ్హై వాది భృత్యవర్ష్గమూ, రాజు దానం 

చేయ దలచుకుం టే ఎంత మంది ఆడ్డు “పడడానికి వీలుందో ఈ కింది పద్యం 

చెప్తుంది. 
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ఆవసీశ్వరుడు మందుడై న నర్ధుల కీయవద్దని 

వది దివాను చెప్పు, 

మునిషి యొకడు చెప్పు బకిషీ యొకడు చెప్పు, 
తరువాత నా మజుందారు చెప్పు, 

తల [దిప్వుచును శిరసా చెప్పు, వెంటనే కేలు 

మొగిడ్చి వకీలు చెప్పు, 

దేశపాండ్యా తాను తినవలెనని చెప్పు, ముసరద్ది 

చెవిలోన మొనసి చెప్పు, 

యశము గోరిన దొరకొడుకై నవాడు 

ఇన్ని చెప్పులు గడ్యదోసి ఇయ్యవలయు...... 

కవుల కిచ్చే దానాల కడ్డుపడే అధికారిని ఎంత జుగుప్పావహంగా కవి' 

వర్టించాడో ఈ కింది షద్యం చూస్తే తెలుస్తుంది. 

+ 
స తల్లి రరక్షున పుండ్లు తాకివచ్చిన యట్లు 

మూల నేప ంబు ముజిగినట్టు 

కూతురు ముడుపె పెల్ల కొల్ల బోయిన యట్లు 

కాణాచి పల్రెలు కాలినల్టు 

చెల్లెపైబడి దొంగ చేసిపోయిన యట్లు 

కొడుకు నప్పుడె తలగొట్టి నట్లు 

దిగులు పడిచూచి, మూర్చిల్రి, తెప్పిరిల్రి 

కవుల కీయగవద్దని కన్నుమీటు Cette 

ఇటువంటి దృష్టాంతాలు మరెన్నో చూపించవచ్చు. 

తనకు గతిలేక ఒకరిచ్చుతరిని వారి మతుల చెరచెడి రండకు [గతువులేల? 

దుష్టుడు మం తేన రాజు చెజమ- 

ధర్మవిదులై న రాజ సంస్థానవ ఎలను చేరుకదా నొక్కౌాక్క బీవాట్టమారి 

నంఠ- 

మంతులమని బొంకు మాటలాడిన గాదు ఇప్పింపనేర్చి తామీయవలయు = 
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వంకర పాగాలు వంపు ముచ్చెలజోష్ట 

చెవిసందు కలములు చేరుమాళ్టు 

మీగాళ్ళపై పింజలూగెడు ధోవతుల్ 

బిగితరంబైన పార్షీ మొహర్లు 

చేపలవంటి పు స్తీమీసముల్ కలందా 
న్చెట్రైలంగ వస్త్రము లచుంగు 

సాగసుగా దొరవద్ద తగినట్టు కూర్చుండి 
ఆంకులాం[డకు సిఫారసులు చేసి 

కవి భటుల కార్యములకు విఘ్నములు చేయ 
రాయసాల్పిండములు దిను వాయసాలు__ 

ఈ పద్యంలో రాయసాల వేషం కూడా చక్కగా వర్ణించబడింది. బీద 
రికాన్న నుభవిస్తూ తమ (పతిభకు గుర్తింపు లేక గౌరవాదరాలు లేక కవులు" 
పొందిన నిస్పృహ ఇంతంతని చెప్పరానిది. సంస్థానాధీశుల సభల్లో తమకంటే 
వేశ్యల కే గౌరవమెక్కువ. సుకవి కావడం కంటే వేశ్యయై పుడితే బాగుండేది 
అన్న కవులూ, మరీ జుగుప్పతో ఆమె ఆలచోవై ఉండినా మేలన్న 
కవులూ కూడా ఉన్నారు. తను రాజసభకు వస్తే లేచి గౌరవించని వేశ్యను 
గూర్చి కవి- 

ఆస్థానమందు విద్యాంసులగని లేచి (మొక్కబూనని వార మోహినులను 
తలగొరిగించి, మెతని సున్నమును బూసి, బొగ్గుగందంబున బొట్టమరి. 
చెప్పుల మెడగట్టి, చింపిచేటల గొట్టి, గాడిదపి బెట్టి, కొల మెట్టి 
తటుకున [గామ (పదక్షిణం బొనరించి నిల్చిన చోట పేళ్ణీళ్ళు చల్లి విపదూవకులను వారి వెంట నిచ్చి 
సాగనంపవలయును శమను పొరికి..._ అంటాడు. ఇంత మందిని తిజ్రానవారు తోటి కవుల్ని మాతం విడుసారా ! రాజులన్నాశయించి సన్మానాలు పొందే కవుల్ని తిట్టారు. కూచిమంచి తిమ్మకవి కుక్కు టేశ్వుర శతకంలో......... 
పరమ లోభిని దివాకర తనూభవుడంచు 

ఛద్మచిత్తుని హరిశ్చం|దుడనుచు 
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' నిర్ణయాత్ముని రామనృప శిఖామణి యంచు 

కడుకురూపిని రతికాంతుడనుచు 

పాపకర్మునభంగ పొండవా్శాగజుడంచు 

సమర భీవని సవ్యసాచియనుచు 

కుండవీదను మరున్మండలేశ్వరుడంచు 

మతిహీనుని భోగిపతి యటంచు 

కవులు కక్కూ_ ర్తి నిసుమంత కడుపు కొరకు 

పొగడుచుందు రవివేక బుద్దులగుచు... 

కూడదనగను గవితల గూర్చి బలిమి 

గుమతుల కిచ్చు వాడొక కూళసుమ్ము.., 

.==[(కూర నృపాల కాధములనమ్మి 

సీరుల కాసించు వాడొక్క_ చెనటి గాడె... 

తమ కవిత్వం కాక మరో బతుకు తెరువులేని కవులేంచేస్తారు ? 

సామాన్యులను కూడా దానాలియ్యలేదని తిట్టారు. మారుతున్న ఆర్థిక 

వ్యవస్థలో విలువబు మార్తామి గదా ! పాతికేళ్ళ కిందటిలాగా ఇప్పుడు పాలు, 
పెరుగు ఊరికే ఇస్తున్నారా ఎవరన్నా ! దానధర్మాలు పూర్తిగా తగ్గిపోలేదా? 

ఆబ్బబ్బ ! కిందటేడప్పయ్య ౧ర్తాన టోలెజంగముకి స్తి సోలెడుప్పు 
సాతాని జియరయ్య సతికితేపోయి స్తి కొల్చగా గులెడు సల్పబొట్టు 
లంక స త్రెలవాడు పౌంకాన హీగిడతే మాలదాసరికి స్తే మానెదూడ 

వేదాలు వాగితే యెల్లు బొట్టయ్యకు కొలకుండ దోసెడు కొల్డలి సీ 

నౌర తమ కన్న కూసుగాడవల నింక 
గలడె యను మూర్భు గిద్ధరకామవై రి... 

ఒకొక, జాతి ఒకొ్క్కాక్క్టారికి దానం చేస్తుంది కాని కవుల కిచ్చే 

వాకు మాతం లేడని మొత్తుకుంటారు. 

ఇంగాలపాలు దేవాంగుల వి తంబు 

కాపు వితము పంబకాని పాలు 

వ్యాపారి విత్తంబు వారకాంతల పాలు 

కవుల కీగల జాతి యొక్కటియు లేదు,.. 
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వ్యవస్థ చెడిపోయిందనీ, కలికాలం వచ్చిందనీ, కులధర్మాలు మారిపోయాయనీ, 

[బావ్మాణులకు గౌరవంపోయిందనీ వాపోయారీ శతక కవులు - రాజకీయ ఆర్థిక 

వ్యవస్థల్లో వచ్చినమార్చు సమాజంలో సాంఘిక వ్యవస్థలో కూడా వస్తుందన్న 

సత్యాన్ని గు_రించకపోగా పాత వ్యవస్థ పాడై పోయిందని కడివెడు కన్నీళ్లు 

కారుసారు. 

కాపు కవీశ్వురుల్ కంచజ యోగులు సాతాని వైష్టవుల్ సాలెభటులు 

కోమటి దాతలు కొంటె భాగోతులు మాలవెజ్జులు బోయమావటీలు 

గొల్ల పోరాణికుల్ పల్లి దెవజ్ఞులు బానిస వేశ్యలు జై నబాప 

లా(డూ దీర్పరులు|గయవన ధరాధీశ్వరులు వైదిక [పధానులును మిగుల 

భూతలంబున కలిదోష హేతుకమున 

(పబలురైరింక నేమిచెప్పంగవలయు...... కుక్కు. టేశ్వర 

కలికాలంబున వై ద్యలక్షణ పరీక్షాహన్య మూఢావనీ 

తలనాథుల్ బలుమోట కాపుదొరలున్ దట్టంబుగా బిల్చి, మం 

దులు సేయించ, భుజించి, (క్రొవ్వి కడువై ద్యుల్లారె, సిగ్లేది త 
మ్మళులున్, నంబులు, జర కాంత్యజులు రామా! భ క్రమందారమా! 

-భ క్రమందార 

అక్షరం బెణుగని యాకారపుష్టైచే వర్ణసంకరులు విద్వాంసులైరి 
బాజారి రంకుకు పంచాయతీ చెప్పు పాతలంజలు వీరమాతలై రి | 
గోమాత లరువగ కోసివండుకతిను మాలమాదిగలు భూపాలులై రి 
మానాభిమానముల్ మాని [పవ ర్రించు మంకు గులాములు మం|తులై రి 
అహహా! కలియుగ ధర్మ మేమనగ వచ్చు 

ఇన్నిటికి నోర్చి యూరక యుండదరమె... -వేణుగోపాల 

జారచోరులు దురాచారుల న్యాయ (ప 
చారులు (పబలులై గేరుచుం డ్రి 

మాలలు తమ్మకళ్ళు మంగళ్ళు నంబులు 

బలు వెజ్టులెరి భూతలమునందు 
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నొరయుగ ధర్మంబులరయ మదికి 

విస్మయ కరంబులై గనుపించుదుండె... 

_ీ మదనగోపాల 

ఆ(గహారములు నామావశిష్టములయ్యె 

మాన్యంబులన్నియు మంటగలి సె 

ధార్మిక సానమునకిట్లి తళ్లపుచె 
థి టి వక 

కఠిన చిత్తుని రాజ్యధికారిచేసి 

యింత పీడించితివి సత్కవీందకోటి. .. 

-రామలింగేశ 

: 'తం!డి మధ్యాచారి, తనయుడారాధ్యుడు, తల్లి రామానుజ 

_ మతస్థురాలు, ఆలు కోమటి జాతిది, తమ్ముడు బౌద్ధుడు, 

సడకుడు సర్వేశ్వర మతసుడు, ఆక్క జంగమురాలు, 
డి థి 

బావగారిది బలిజకులము, మరదలు కోడలు 

మార్వాడి ఆని విమర్శిసాడు వేణుగోపాల శతకకారుడు 

పెమాటలన్నీ (వాహ్మణ కవులవి. [బావ్మాణులికు గౌరవం పోయిందనీ, 

అగ వారాలు చెడిపోయాయనీ, వర్ణవ్యవస్థ కూలిపోయిందనీ, వృత్తులు తారు 

మారయ్యాయని ఈ కవులు టా సహజమే. ఈ కాలంలోనే | [(బాహ్మ 

శీశర కవులు కూడా శతకాలు చెప్పా రు. పెమార్పులకు వాళ్ళూ సంతోషించి 

నట్లు కనపడదు. దేవుడిముందు న్ దాలుకేవని నామానం సిత్రివాకరంగా ఎప్పు 

డన్నా ఒకమాట అన్నా దానిమీద ఆంత పట్టింపు, నమ్మకమూ ఉన్నట్టు కని 

పించదు. [బాహ్మణేతర కవులు మా తమే ఆక_డక+_దా ఇటువంటి మాటలు 

చెప్పారు. కులభేగాలను నికసించిన వీకశ్రై 

క్త 

14) 
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నట్లు కన్పిస్తున్న ఆస్తవ్య స్తతను చూస్తూ ఊరుకున్నా రే తప్ప ఉపయోగించుకో 

లేదు. నృసింహశతకంలాంటివి ఇందుకుదాహరణలు. 

'సీతులకేమి యొకించుక బూతాడక దొరకు నవ్వుపుట్టదు' అని కవి 

చౌడప్ప అన్నట్లుగా మనసు దీరశ్ఫంగా రశ తకాలు రాయించుకున్నారు కొందరు. 

గోపీనాథం వేంకట కవి [బహ్మానందశతకం లాంటివి ఐదారు వచ్చాయి. 

కొందటు దొరలు తమ ఉంపుడుక త్తెలమీద కవిత్వం చెపితే డబ్బిస్తామని ఆశ 

పెట్టారు. కక్కు_ర్తి పడి కవులు కావ్యాలురాస్తే ఎడమొగం పెడమొగం సెట్టి 

డబ్బెగ్గొట్టారు. దాంతో విలాసాలు విలాపాలయ్యాయి. కూచిమంచి జగ్గ కవి 

చంద రేఖా విలాపం ఈ కోవలోదే. బ్రహ్మోనందశతకంలాంటి వాటిల్లో గూఢంగా 

ఏదో పారమార్థికత ఉందని పండితులు సమర్థింప యత్నించినా అందులో 

(Perverted sex) తప్ప మరేమీలేదనడంలో సందేహంలేదు. ఈ కాలంలోనే 

కొన్నిదేవాలయాలను ముస్టిములు చెడగొట్టగా, చూచే దిక్కులేక మరికొన్ని 

చెడిపోయాయి. శ్రీకాకుళ ఆంధధవిష్టు దేవాలయం దుస్థితినిచూచి . భరించలేక 

కాసుల పురుషోత్తమ కవి ఆంధ్రనాయక శతకం రాశాడు. 

విజయనగరం విజయరామరాజు తన బాకీ సమయానికి తీర్చినందుకు 

ఫకీర్ అలీఖాన్ అనేవాడు సింహాచలంమీద దండెత్తాడు. అప్పుడు గోగులపాటి 

కూర్మనాథ కవి సింహాద్రి నారసింహ శతకం చెప్పాడు. శతు సంహారశతకం, 

బాలసు[ బహ్మణ్యశ తకం, భ(దగిరిశతకం, వేంకటాచలరమణశతకం, రంగధామ 

శతకం, కసూరిరంగళతకం ఇట్లాంటివే, 

మారుతున్న వ్యవస్థలో భౌతికంగా, నైతికంగా, ఆర్థికంగా అన్ని విధాలా 

కుంగిపోయింది |బాహ్మణులు. వై దిక మతానికి |బాహ్మణులు (పతినిధులుకాబటి 

ముస్టిం దండయ్యాతల్లో వారిని బాధించినట్లు మరెవరినీ బాధించలేదు. ఇది 

ఆనాటి శతకాల్లో స్పష్టంగా (పతిఫలిస్తున్నది. 

సీర హుక్కా.పకడోరే గద్దాయని యాహితాగ్నుల నెత్తుల ణచకుండ 

పాము ధోనేకు తుం పానిలారేయని తివిరి శో త్రియుల మర్దింపకుండ 
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ఘాసులారే అఆరేగాండూయనుచు శిష్టతతుల పైబడి వడిదన్నకుండ 

కులితీ పకావురే జలిదీయటంచు మాధ్వుల మెడ: వడిబట్టి [తోయకుండ 

బహుల కోలా మదావిల పరుషయవన 

రాజి నిర్షింపు సీవంటి (పభువుగన్లి 

[బావ్మణులకిన్నిపొట్టు రారాదు గాదె 

సింహా దినారసింహ 

బేగీ అరే అరబ్బీపడోరే యని 

బోడిసన్యాసుణ. బొడుచువారు 

మ|తభోమూపరు. మాటీయనుచు వై ష్ష' 

వులబొట్టు' డుడువటోవువారు. *.**.* 

తురకల దండయా తలవత్రి సింహాచల |పాంతం ఏ విధంగా నాశనమ 

య్రిందో కవి ఇలా వర్ణించాడు. 

(గామముల్ నిర్దామధామములాయెను. 

సస్యంబులెక్షి. నాశనము జెందె 

దొడ్డలో శాక ముల్ దధ్రుంపజుద్ధిగబో యె 

దోచిరి సర్వంబ్లు. గో చితక్క 

చెట్టొక పిట్టయె చెదరిరి దిక్కుల 
బిలువెత పడరానిపాట్లు బడిరి 

అన్నమందర కును నమృతోపమంబయ్యె 

వరుసగానట మీద వానలేదు 

(పజల పసతీరెనిక మొదల్పదిల మయ్యె 

దరిదరికి వచ్చెనిదె మెండు తురకదండు +. 

ఈ దండు నెదుర్కొనగల తెలుగునాయకుడు లేక పోవడంచేత ఆ పనేదో 

నువ్వే చెయ్యమని ఆంధ్ర నాయపజ్జే (ప్రార్థించాడు కాసుల పురుషోత్తమ కవి, 

ఈ దాడులకు భయపడ్ ఆలయం నుంచి విగహాలను తొలగించి దాచి పెట్టడం 

కూడా జ్రిగింది. ధంహౌ అనేవాడు దండెత్తి రాగా భ|దాచలంలో రామభవారీ 
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విగహాన్ని పూజారులు రహస్యంగా పోలవానికి తీసుకునిపోయారు. ఆ సంద 
రంలో భల్పాపేరయకవి రాసిన శతకం భ|దగిరి శతకం, 

సొమ్ములు వీదీల సొగసు కర్పణజేసి 

వాహనంబుల నశ్వవాహనులకు 

పంచపా|తలు సురాపానవ ర్రనులకు 

ప శిరంబులు మాంస భక్షకులకు... 

విడిచిపెట్టి పారిపోయావని రాముణ్ణి అధివ్షేపించాడు కవి. తెలంగాణా 

అంతటా మహమ్మదీయుల పరిపాలనే. ' సంస్థానాధిపతులు మాతం ఎక్కువ 

భాగం హిందువులే. మహమ్మదీయ రాజ్యంలో హిందూ దేవాలయాల విధ్వంస 

కాండ కొంత తక్కువే, తెలంగాణా 14వ శతాబ్దంలోనే మహమ్మదీయుల అధి 

కారంలోకి పోయింది. ఆ కొత్తలో దేవాలయాలను ధ్యంనంచేసినా ఆధికార్ ౦ 

స్థిర పడింతర్వాత (ప్రజల్లో ఆధిక. సంఖ్యాకులు హిందువులుగా ఉన్న తమ 

రాజ్యంలో ఇటువంటి కృత్యాలు సాగించడానికి మహమ్మదీయులు సావాసించ 

లేదు. వాళ్ళ అధికారంలోకి చాలా ఆలస్యంగా వచ్చిన, ఆదీ అస్థిరంగా ఉన్న 

రాయలసీమ, సర్కారు జిల్లాల్లోని గ్రామాలు, దేవాలయాల మీద మా(తం 

చాలా దాడులు జరిపారు. అందుకే అధిక్షేప శతకాలు ఆ [పాంతంలోనే 

ఎక్కువ వచ్చాయి. తెలంగాణాలో (పసిద్ధమైన సంఘటన భదాచలం. 

ట్రిటిమ సా[మాజ్యవాదుల పెట్టుబడి దేశంలో ప్రవేశించిన ఫలితంగా 

పెట్టుబడిదారీ సమాజ లక్షణాలు సూచన పాయంగా మన సమాజంలో కనిపించ 

సాగాయి. [దవ్య సంబంధాలు పెరిగాయి. సంస్థానాథిపతుల సర్వం సహాధి 

పత్యం నశించిందనడానికి సామాన్యులు తిరగబడ్డ సందర్భాలెన్నో. ఉన్నాయి. 

పెద్ద భూస్వాముల తరహాలో సంస్థానాధిపతులు వ్యవహరించారు. కూచిమంచి 

.తిమ్మకవిని గూర్చి ఒక చిన్న కథ ఉంది. ఆయనపై ఆ[గహించిన ఒక సంస్థా 

నాధిపతి బావ మరిది నీలా[దిరాజనేవాడు తిమ్మకవి పొలానికి నీరు రాకుండా 

నిరోధించాడు. తిద్ముకవి గంగాభవాని సోతం చేయగా కట్టలు తెంచుకొని 

నీరు పొలంలోకి పవహించిందట. పొలంలోకి నీరు ఎట్టా వచ్చిందన్న విషయాన్ని 

పక్కకు పెగతే సంస్థా రాధిపతు౨ అశ కత స్పష్టంగా గోచరిస్తుంది. (ప్రభు 
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భృత్య సంబంధం వెనకబడి దవ్య సంబంధం (Money relations) 
పధానమయింది. ఏ విధంగానై నా డబ్బు సంపాదించడమే [పధాన లక్ష్య 

మయింది, 

తల్లిని వేరుంచి తమ్ముల విడదోలి 

ఆక్క చెల్పెండ సొమ్మపహరించి... 

కా మదనగోపాల 

“ఇంకా ఏమెమోచేసి డబ్బు సంపాదించడం సర్వసాధారణ మైంది. అప్పు 

లివ్యడాలూ, ఎగ్గొట్టడాలూ మామూలే. 

న లేదనుమొండి కొయ్యకు 

_ షుతంబు చించుకోభారమగునె...... 

_అప్పిచ్చి యిమ్మని యడుగునాత డధర్ము 

డెగ దొబ్బు నాతడు తగవు పెద్ద... 

— (క్రీ మదన గోపాల 

అప్పు డీర్పగనై న నపహరింపగ నైన 

దలచువానికి బ(తంబు వలదు... 

_-రామలింగేశ 

మరి కొన్ని శ తకాలున్నాయి. ఇవి భక్తి శతకాల వర్గంలో చేరతాయి. 

ఖ దేవుజ్జీ స్తుతిస్తూ వచ్చాయో ఆ దేవుణ్ణి గురించిన పౌరాణిక కధాంకాలను 

తడుముతూ నీవే తల్లివి, నీవే తండ్రివి, నీవే గురుడవు,-నీవే దిక్కని సాష్టాంగ 
దండ పమాణాలు చేస్తాయి. వీటిలో కొన్నింటిని విష్ణు సవాసనామాలుగా 

విభాగించినా విభాగించవచ్చు. కేవల సంబోధనలతోనే మూడు వంతులు 

శతకం నడిచిపోతుంది. మిగిలిన ఒక వంతు నేను పాపిని, అల్బుజ్జ్ణి, రక్షించ 

మని (పార్టించడంతో పూర్తవుతుంది. ఆధిక (ప్రచారం ఉన్న కృష్ణ్టళతకం 

కూడా దీనికి అపవాద మెమీ కాదు. ఈ కవుల్లో చాలామంది సమకాలీన 

సమాజంతో విసిగిపోయి, నిరాశానిసృహలకులోనై విరక్తి చెంది దేవుడనే 

భావనలో కాళతినీ, తృ్తినీ వెదుక్కొనే (ప్రయత్నం లేసి ఉంటారు, అందుకే 
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భ క్రిభావంలో అంత తాదాత్మ్యత. నిత్యం ఎదుర్కో-వలసి ఉన్న లౌకిక 

సమస్యల నుంచి షోరిపోయే [ప్రయత్నం ఈ. విధమైన భకక్రిగా ర 

ఉండవచ్చు. 

సంస్థానాలను ఆ్రయించుకొనీ, ఆశయించుకొనకా కావ్యాలూ శతకాలూ 

రాసిన కవులు చాలా మంది ఈ కాలంలో ఉన్నారు. గతాను గతికంగా వచ్చిన 

ఇటువంటి. రచనల్ని గురించి తెలుసుకోవడానికేమీ లేదు. స్వయంగా బహు 

[గ్రంథ రచనగావించిన సంస్థానాధీశులు కూడా ఉన్నారు. 

18 వ శతాబ్దానికి చెందిన శతకకారులు దాదాపు 50 మంది శతక 
వాజ్మయ చరితల్లో కనిపిసారు. కాని విశేషమేమంటే ఇందులో ఏ నలుగురై దు 

గురో మాతం తెలంగాణా (పాంతం వాళ్ళు. రాజదూషణణ పరమెైనవీ, సాంఘీక 

చర్మితకు విశేషంగా పనికి వచ్చేవీ అయిన శతకాలను ఈ నలుగురై దుగురు 

కవులు కూడా రాయలేదు. భ[దగిరి శతకం రాసిన భల్లా పేరయ్య తెలంగాణా 

వాడ్డె లే అదొక 3 దే మహమ్మదీయుల ఆగడాలను వర్ణించింది. 

\ 

పద్దెనిమిదో శతాబ్దంలో ఉత్తర సర్కారుల్లోని స:స్థానాలలో కలిగిన 
మౌలికమైన మార్చు తెలంగాణా సంస్థానాలలో కలగలేదు. వాటి రాజకీయ, 

ఆర్థక స్థితిలో మార్పు రాలేదు. ఇక్కడి శతకాలు మరో విధంగా ఉండడానికి 

అడే కారణమై ఉండాలి. 

వస్త్వాశ్రయమైన రచనలకీ, ఆత్మాశయమైన రచనలకీ జావ: వ్య క్రీకరణ: 
విషయంలో ఒక భేదం ఉంటుండి. వస్త్వాకయమైన రచనల కంచే, ఆత్మా శయ. 

మైన రచనలు ఎక్కువ (nfంrmal గా ఉంటాయి: అందుకే దాపరికమూ, ' 

స్వాభావిక లక్షణాల పైనక్ళతిమ ఆచ్చదనా లేని రచనల్లో వ్య క్రీకరణలో. 

కూడా కృతిమతకు చోటుండదు. భాష స్వాభావికంగా ఉంటుంది: పండితులైన. 

కవుల భాష విషయంలో కూడా ఇదివర్రిస్తుంది ధూర్షటినే ఉదాహరణంగా తీసు. 

కుంటే కాళహస్తి మాహాత్మ్యం, కాళ వహ స్తేశ్యర శతకాల భాషలో ' కన్పించే 

వ్యత్యాసమే వస్తా శయ, ఆక్మా శయ “రచనల్లో భాషకున్న భేదాన్ని. నిరూ 

పిస్తుంఏ. పైగా 156వ. శతాబ్దపు, కవృ9 శ తాక్షాల్గో మరింత స్వేచ్చ చోటు 
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చేసుకుంది. భాష ఛందస్సుల విషయంలో సడలింపు (laxity) స్పష్టంగా 

కనిపిస్తుంది. లక్షణ బద్ధంగానే రాయాలన్న పట్టుదల లేదు. 

[పధానంగా ఉపయోగించుకున్న రచనలు గమనం స్ ఓ 

Satu BIC 
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వేంకటకృష్ణశర్మ, వేదం శతక వాజ్మయ సర్వస్వము, 1954. 

లక్ష్మీరంజనం, ఖండవల్లి ఆం(ధుల చరిత - సంస్కృతి, హైదరాబాదు. 

దొణప్ప, తూమాటి — ఆంధ సంస్థానములు జ సాహిత్య పోషణము, 

ఆంధ విశ్వకళా పరిషత్తు, వాల్తేరు, 1969. 
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